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RESUMO 

 

Esta pesquisa visa analisar o concerto The Wall Live (2010-2013) do músico e compositor 

Roger Waters. The Wall Live é uma adaptação do álbum conceitual The Wall e apresenta um 
espetáculo que se utiliza de diversos recursos cênicos para fazer uma releitura da narrativa 

original. O conceito do show se manifesta por meio de uma linguagem que se serve de uma 
profusão de diversas outras manifestações artísticas e culturais. Para compreender como 

acontece o processo de modelização da adaptação e como se estabelece os encontros 
dialógicos de sistemas de signos de naturezas tão diversas, este trabalho será realizado à luz 

da semiótica da cultura. A semiologia do teatro dará suporte para análise dos diversos 
sistemas que compõem a adaptação, tais quais, conteúdos verbais, músicas, figurinos, gestos, 

movimentos de palco, iluminação, cenografia, efeitos sonoros, projeções de vídeos e 
fotografias. Os estudos teóricos e reflexões de autores como Lótman, Machado, 

Schnaiderman, Bakhtin e Jakobson possibilitarão compreender os conceitos fundamentais da 
semiótica da cultura. As considerações de Pavis, Eco e Guinsburg, teóricos que estudaram o 

teatro enquanto um sistema semiótico, também serão essenciais para o desenvolvimento dessa 
pesquisa. Este trabalho também pretende dialogar com autores do campo da filosofia e da 

sociologia para tentar compreender algumas características e a natureza ideológica dos 
regimes fascistas e stalinista, que são ressignificados no concerto. Portanto, espera-se que este 

trabalho possa contribuir para o campo dos estudos semióticos do espetáculo.  
 

 

Palavras-chave: The Wall Live; Modelização; Semiótica da Cultura; Semiologia do Teatro, 
Ressignificados.  



 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the concert The Wall Live (2010-2013) by musician and 

composer Roger Waters. The Wall Live is an adaptation of the concept album The Wall and 
presents a show that uses several scenic resources to reinterpret the original narrative. The 

concept of the show is manifested through a kind of language that uses a profusion of several 
other artistic and cultural manifestations. To understand how the adaptation modeling process 

takes place and how the dialogic encounters of sign systems of such diverse natures are 
established, this work will be carried out in the light of the semiotics of culture. Theatre 

semiotics will support the analysis of the various systems that make up the adaptation, such as 
verbal content, music, costumes, gestures, stage movements, lighting, scenography, sound 

effects, video projections and photographs. Theoretical studies and reflections by authors such 
as Lótman, Machado, Schnaiderman, Bakhtin and Jakobson will make it possible to 

understand the fundamental concepts of cultural semiotics. The considerations of Pavis, Eco 
and Guinsburg, theorists who studied theater as a semiotic system, will also be essential for 

the development of this research. This work also intends to dialogue with authors from the 
field of philosophy and sociology in order to understand some characteristics and the 

ideological nature of the fascist and Stalinist regimes, which are re-signified in the concert. 
Therefore, it is expected that this work can contribute to the field of semiotic studies of the 

show. 
 

 

Key Words: The Wall Live; Modeling; Culture Semiotics; Theater Semiology, Resignified. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

  

 

 The Wall Live é a turnê conceitual do músico e letrista Roger Waters que percorreu o 

mundo entre setembro de 2010 e setembro de 2013. De acordo com Cole Moreton, do Daily 

Mail, o concerto multimídia de Waters foi ―um dos shows de rock mais ambiciosos e 

complexos já realizados‖. Roger Waters é um dos fundadores da banda britânica Pink Floyd e 

durante o tempo em que permaneceu a frente do grupo atuou como baixista e dividiu os 

vocais com David Gilmour e Richard Wright, respectivamente guitarrista e tecladista da 

banda. Todavia, Waters ganhou ainda mais notoriedade pelos trabalhos como letrista e por ser 

o líder conceitual de obras como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals e 

The Wall. O Pink Floyd é uma das bandas mais influentes e bem sucedidas da história e é 

considerado o maior expoente na cena de rock progressivo e psicodélico de sua geração. O 

grupo foi formado em 1965, mas é a partir de 1973, com o lançamento de The Dark Side of 

The Moon, que atinge o apogeu.   

  O álbum é um divisor de águas na história da banda, uma vez que demarca uma 

ruptura artística. É a partir de The Dark Side of the Moon que o Pink Floyd introduz os 

lançamentos de álbuns conceituais e os grandiosos concertos com caráter cênico e efeitos 

cinematográficos que tanto marcaram a história do grupo. Segundo Harris (2006, p.8), O 

disco apresentou temas universais e aspectos paradoxais do mundo contemporâneo, 

abordando questões como morte, insanidade, riqueza, pobreza, guerra, paz, além de trazer 

―vestígios de elementos autobiográficos‖ relacionados à vida de Waters e ao destino que 

acometeu Syd Barrett. Nas apresentações ao vivo, efeitos visuais e sonoros passaram a ser 

ainda mais explorados, criando uma nova estética para os shows da banda. É a partir de The 

Dark Side of the Moon que Waters assume a liderança criativa do grupo, o que se consolidou 

de vez seis anos mais tarde no processo de produção do The Wall.  

 Assim como o trabalho anterior, Wish you were here, lançado em 1975, é também um 

álbum conceitual. As cinco faixas do disco estão ligadas e orbitam em torno da mesma esfera 

temática. O conceito do álbum explora temas como ausência, indústria musical e a 

deterioração mental do músico Syd Barrett. Segundo Dimery (2011) Shine On You Crazy 

Diamond, a faixa de abertura e encerramento do disco, constitui uma elegia de 26 minutos ao 

ex-líder do Pink Floyd.  Dois anos mais tarde, em 1977, a banda britânica lançou Animals. 

O álbum é uma releitura de Animal's Farm, a clássica obra literária escrita por George Orwell. 

O conceito do disco trata da noção de categorização das pessoas, apresentando três 



13 

 

subespécies que representam a espécie humana. Segundo Blake (2012, p.233), Animals 

apresenta ―um terrível mundo futurista no qual a raça humana tinha sido reduzida a três 

subespécies: cães, porcos e ovelhas. Cada qual tinha diferentes características desenhadas para 

refletir os pontos fracos e preocupações dos seres humanos‖. 

Nos shows da turnê denomina In The Flesh, marionetes infláveis surgiam no palco 

para representar as três espécies animais que orientam o conceito de Animals. Durante a 

execução de Pigs (Three Different Ones) um imenso porco, por exemplo, ―era suspenso por 

cabos de aço para viajar pela extensão da arena, ou flutuava acima do palco, onde explodia 

em algum momento climático do show.‖ Segundo Blake (2012, p.240-241) os concertos se 

tornaram cada vez mais grandiosos, impossibilitando a realização de concertos em teatros, 

como a banda estava à costumada a realizar. ―Somente arenas esportivas ou estádios de 

futebol poderiam acomodar o equipamento de som e luz e toda aquela série de acessórios 

infláveis.‖ Ademais, as animações de Gerald Scarfe, cartunista que ilustrou o projeto The 

Wall, passaram a integrar de forma essencial as apresentações ao vivo, atribuindo aos 

concertos um caráter cinematográfico.  

Todavia, apesar da grandiosidade dos concertos, a percepção de alienação em relação 

ao próprio público do Pink Floyd em shows marcados pelo distanciamento entre plateia e 

artista levou Waters a sentir que havia uma ―barreira‖ entre a banda e o seu público, 

concebendo assim a semente do que seria o projeto conceitual intitulado The Wall. Conforme 

Blake (2012) a ideia de edificar uma imensa parede entre o Pink Floyd e seus fãs girava na 

mente de Waters estarrecido pela atmosfera impessoal e alienante dos shows em grandes 

arenas na turnê de 1977. A alienação é indubitavelmente um tema fundamental no conceito de 

The Wall.  

No último ano da década de 1970, mais precisamente em 30 de novembro de 1979, 

com o lançamento, no Reino Unido, do icônico The Wall, o Pink Floyd dá vida à proposta 

mais ousada da criação de Waters. O álbum se constitui como parte de um projeto 

transmidiático que, além do disco duplo conceitual, contemplaria a turnê da banda britânica, 

entre anos de 1980 e 1981, com uma ousada adaptação da narrativa do álbum para os palcos 

por meio de elementos teatrais e recursos audiovisuais; o longa-metragem intitulado Pink 

Floyd The Wall, com animações do Gerald Scarfe e direção de Allan Parker, lançado em 

1982; o megaconcerto denominado The Wall Live in Berlim realizado por Waters oito meses 

após a queda do muro que dividira a capital alemã em duas por quase trinta anos. E, como 

último ato, apresentando uma forma mais contemporânea, tanto no que se refere à estética 
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cênica, quanto ao próprio conceito, o espetáculo The Wall Live, o qual se constitui como 

objeto de análise deste trabalho. 

The Wall apresenta um conceito complexo e profundo através de uma viagem 

psicológica em meio a memórias, traumas, medos e alucinações de Pink Floyd
1
, personagem 

central sobre o qual a trama é desenvolvida. A narrativa de autoficção
2
 apresenta Pink como 

um astro de uma banda de rock no ápice do sucesso, mas que, em completo estado de 

desordem psicológica, transfigura-se em um líder de uma facção nazifascista e concebe sua 

audiência como uma massa de seguidores fanáticos e alienados. A obra é iniciada através do 

recurso literário denominado in medias res
3
, assim, a narrativa parte do meio da história e os 

demais personagens, bem como os conflitos que constituem a narrativa são introduzidos 

através das memórias de Pink, transportando o ouvinte-espectador em uma jornada que revela 

eventos marcantes do passado do protagonista e expõe os devaneios de uma estrela em um 

tortuoso declínio psíquico.  

Assim, a narrativa não é exatamente linear, o enredo é construído com base nessas 

lembranças e delírios do personagem central. A presença de anacronias por retrospecção, que 

segundo Reuter (2004) consiste em evocar um acontecimento anterior, é uma característica 

marcante da obra. As frequentes imersões na mente do personagem operam na quebra da 

                                                             
1 O termo Pink Floyd pode ser usado tanto para designar a banda inglesa quanto o personagem central da 

narrativa do álbum The Wall, todavia, para evitar a ambiguidade, o termo será apresentado em itálico (Pink 

Floyd) para denominar o grupo musical e será grafado sem qualquer marcação externa quando estiver se 

reportando ao personagem central da narrativa. 
 
2 Na autoficção se estabelece com o leitor um pacto oximórico (JACCOMARD, 1993), que se caracteriza por ser 

contraditório, pois rompe com o princípio de veracidade (pacto autobiográfico), sem aderir integralmente ao 

princípio de invenção (pacto romanesco/ficcional). Mesclam-se os dois, resultando no contrato de leitura, 
marcado pela ambiguidade, em uma narrativa intersticial. (FAEDRICH, 2015, p.46). 

 
3 Expressão latina retirada da Arte Poética de Horácio (Semper ad eventum festinat et in media res non secus ac 
notas auditorem rapit), que significa literalmente ―no meio dos acontecimentos‖. Sendo uma característica 

própria da epopeia, Horácio reconhece na Odisseia e na Ilíada a interrupção dos acontecimentos. Ou seja, 

a narração não é relatada no início temporal da acção, mas a partir de um ponto médio do seu desenvolvimento. 

Todos os acontecimentos que são omitidos no início da acção (ab ovo) são retomados mais tarde através de 

analepses. É esta ideia de flash-back que foi recuperada e explorada por vários cineastas, como por exemplo o 

filme Lola Rennt realizado em 1998. Apesar da ordem dos acontecimentos não ser linear, a História não perde 

verosimilhança [sic] nem credibilidade, uma vez que a epopeia descreve com maior ou menor veracidade algum 

acontecimento histórico. Com este processo, a acção torna-se mais dinâmica e eventualmente mais atraente para 

o público. Luís de Camões segue o exemplo dos clássicos em Os Lusíadas: a narração da viagem de Vasco da 

Gama começa ―Já no largo Oceano…‖ (I, 19), acabando por recuperar o que ficou por narrar no Canto IV.  

Kafka, ao escrever Die Verwandlung [A Metamorfose], segue este princípio latino, uma vez que abre 

a narrativa no meio da acção, podendo surpreender o público-leitor com um acontecimento inesperado: ―Als 

Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem 

ungeheueren Ungeziefer verwandelt‖ [Certa manhã, ao acordar de sonhos inquietos, Gregor Samsa viu-se 

transformado num gigantesco insecto.] (CEIA, 2009). 
 

 

https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/arte-poetica/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/epopeia/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/narracao/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/accao/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/historia/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/canto/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/narrativa/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/leitor/
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ordem cronológica-lógica dos acontecimentos. The Wall examina a mente de Pink e, da 

perspectiva dos pensamentos e memórias do personagem central, o ouvinte-espectador 

revisita seu passado, de modo a conectá-lo com o contexto de desordem emocional percebida 

no tempo presente.  

 A vida do protagonista gira em torno das perdas e das experiências traumáticas que o 

acometeram a partir dos primeiros instantes de sua existência, refletindo o conturbado e tenso 

período no qual ele nasceu e viveu. Nascido durante os conflitos finais da Segunda Guerra 

Mundial, conflagração que dizimou milhões de vidas, dentre elas a de seu próprio pai quando 

Pink tinha apenas cinco meses de vida, ele cresceu sofrendo a ausência da figura paterna, a 

superproteção da mãe, que em função do luto proporcionava de forma demasiada amor e fobia 

na mesma medida; e as humilhações de um sistema educacional opressivo que anulava o 

pensamento crítico e criativo na formação do ser em prol de um modelo conservador de 

ensino que acaba por adestrar os pensamentos dos indivíduos. O enredo, que apresenta alto 

teor testemunhal, reflete fatos da vida do próprio Waters e do seu antigo companheiro de 

banda Syd Barrett
4
 para construir a trajetória de vida do personagem central. 

 A infância de Pink baseia-se principalmente nos primeiros anos da vida do Roger 

Waters. As experiências de medo e solidão vividas por ele na condição de órfão de guerra 

inspiraram determinantemente a obra conceitual. Conforme Scarfe (2010), a Segunda Guerra 

Mundial é muito significativa na trama de The Wall, o pai do personagem Pink morreu 

durante a Batalha de Anzio em 1944, depois de servir na companhia 'C' do 8º Batalhão da 

Royal Fusiliers como segundo tenente e, do mesmo modo, o pai de Waters foi declarado 

desaparecido, presumidamente morto, em 1944, após bombardeios efetuados pelas tropas da 

Alemanha nazista na costa litorânea da região do Lácio, na Itália. A percepção, descrita na 

letra da primeira parte de Another Brick in the Wall, de que a única memória que seu pai havia 

lhe deixado era uma foto em um álbum de família reflete o vazio ocasionado por essa 

ausência que leva Pink a assentar o primeiro ―tijolo‖ na edificação de seu muro psicológico, 

dando início a uma jornada que teria como consequência o isolamento autoimposto.  

                                                             
4 Syd Barrett era o cantor, o guitarrista líder e o principal compositor, tendo sido de sua autoria oito das onze 

músicas no álbum de estreia da banda Pink Floyd, além de ter sido coautor de duas das outras três. Também foi 

ele quem escreveu os dois primeiros grandes singles, ―Arnold Layne‖ e ―See Emily Play‖. Além disso, foi Syd 
quem ―sonhou‖ com o nome da banda. Ele deixou a banda em circunstâncias misteriosas em abril de 1968 e a 

partir de então a lenda em torno de Syd Barrett só aumentou cada vez mais. Uma enxurrada de meias-verdades, 

boatos e mentiras deslavadas começaram a ser divulgadas até que o nome de Syd tornou-se sinônimo da loucura 
provocada pelo uso de drogas. O lançamento de muitas fanzines somadas à clássica música do Pink Floyd, 

―Shine On You Crazy Diamond‖, inspirada pela degradação de Barrett, aumentou ainda mais as especulações em 

torno de Syd. Ele tornou-se – e ainda permanece – a mais lamentada vítima do ácido na história do rock 

britânico. (Watkinson e Anderson, 2013, p.12) 
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 Por outro lado, as frustações e o estado depressivo como consequência da pressão da 

indústria da música e os delírios por alucinógenos que transformaram Pink em um poço de 

insensatez fazem alusão ao declínio de Syd Barrett. Segundo Watkinson e Anderson (2013, 

p.93), como acabou sendo evidenciado na versão cinematográfica, ―há um elemento 

indiscutível retirado da história de Barrett na saga do herói Pink, interpretado por Bob Geldof, 

cujo despontar ao estrelado foi acompanhado pela decadência em direção à loucura‖. A aura 

do Syd pode ser percebida em vários momentos na obra The Wall, o surto psicótico de Pink 

na versão cinematográfica, por exemplo, que o leva a depilar os pelos do corpo, inclusive os 

da própria sobrancelha, é uma referência à aparência de Barrett quando ocorreu seu 

inesperado aparecimento durante as gravações de Wish You Were Here. 

 Para Kärki (2002), os mitos da narrativa de The Wall consistem em três partes 

vigorosamente vinculadas: Antes de tudo, The Wall trata da infância de Waters, decepções na 

escola e a morte de seu pai em 1944 na praia de Anzio durante a Segunda Guerra Mundial 

estão presentes na trajetória de Pink. Em outro momento, a narrativa traz a história de uma 

estrela do rock que se encontra totalmente fora de si, revelando a sombra de Barrett na 

construção do personagem central da trama. E em terceiro lugar, The Wall é uma espécie de 

ópera rock
5
 sobre os regimes nazifascistas. Os elementos que constroem a metáfora aos 

regimes autoritários e totalitários serão posteriormente analisados neste trabalho com base na 

semiótica da cultura. Portanto, embora a obra seja uma narrativa ficcional que parte de muitos 

elementos biográficos, como já mencionado, e, dessa perspectiva, uma contemplação do 

sentimento de alienação e solidão do próprio Waters, bem como das visões alucinantes do 

Barrett, a história pode ser interpretada também como uma representação simbólica da 

modernidade e dos movimentos violentos e opressores que levaram ao surgimento de regimes 

autoritários e totalitários do século XX.  

 Assim, The Wall apresenta pelo menos três níveis interpretativos. No primeiro deles, o 

nível externo, o ouvinte-espectador está diante do protagonista vivendo as consequências de 

seus traumas e excessos, que se refletem na maneira como ele se conecta com o público e com 

os demais elementos cênicos que ilustram o enredo, permitindo o ouvinte-espectador perceber 

as ações do protagonista no tempo presente. Por sua vez, no nível interno, o ouvinte-

                                                             
5
 Segundo o escritor Eric V. d. Luft, a Ópera Rock constitui uma série de canções interligadas que, reunidas, 

contam uma história. Não chega a ser unificada como uma obra de Verdi ou de Puccini mas, sendo 
caracteristicamente disjuntiva e impressionista, guarda semelhança mais próxima com os trabalhos de Mozart, 

Händel ou Monterverdi. Da mesma maneira que as obras desses compositores do século XVII e XVIII. A Ópera 

Rock não apresenta um recitativo para amarrar a narrativa entre as canções, não tendo nada para substituir esta 

função exceto a imaginação do ouvinte. Sendo assim e, a não ser que seja excessivamente polida por seu autor, 
uma Ópera Rock é tipicamente aberta a diversas interpretações plausíveis. (LUFT, 2009, p.346) 
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espectador adentra na mente do protagonista e se conecta com suas memórias e imaginação. É 

neste nível interpretativo que o público toma conhecimento do passado de Pink, através de 

suas lembranças, é a partir deste nível também que vem à tona os pensamentos alucinantes do 

protagonista no tempo presente, revelando uma mente delirante como resultado de seus 

traumas. O terceiro nível interpretativo, o alegórico, apresenta o processo de semiose dos 

regimes fascistas e totalitários do século XX e a representação do isolamento autoimposto 

pelo protagonista.  

 O muro, que é o principal símbolo da narrativa, inclusive é o termo que do nome a 

obra, é o elemento sígnico central e comum ao nível psicológico e ao alegórico, funcionando 

como ponto de intersecção para onde os sistemas de signos convergem. Para Fonte (2010) a 

ideia de muro significa reclusão do indivíduo, uma reclusão que tem tanto de protecionista 

como de opressivo. Algo que protege o indivíduo, mas que também o aprisiona. No nível 

alegórico a concepção de muro apresenta essa mesma dualidade, todavia, numa perspectiva 

coletiva, o signo está para promessa de proteção bem como de segregação dos povos. 

 Operando como signo desse estado de alienação, o muro cenográfico passou a ser 

construído ainda durante a excussão do The Wall entre os anos de 1980 e 1981, a qual trouxe 

ainda mais elementos cênicos para os palcos do Pink Floyd. Como parte do cenário, conforme 

o concerto progredia, um muro era edificado sobre o palco até alcançar a altura de 12 metros e 

o comprimento do auditório. Tijolos cenográficos eram inseridos, um por um, separando 

público e banda para simbolizar o progressivo isolamento do protagonista. A força visual da 

muralha sendo construída enquanto a banda tocava era algo inovador e impactante. O uso de 

figurinos, máscaras, e outros artefatos cenográficos também contribuíram para a estética 

teatral do concerto. A cada música, Pink ficava mais distante de seu público, até o momento 

em que a barreira estivesse totalmente erguida, isolando-o por completo. Para apresentar 

algumas cenas da história alguns tijolos eram removidos, como ocorreu também na turnê mais 

recente. Durante a execução de ―Nobody Home‖, por exemplo, Waters, que interpreta Pink no 

espetáculo, aparece sentado em frente a uma TV em um quarto de hotel cenográfico. E em 

outros momentos o muro funciona como uma grande tela onde imagens são projetadas.  

Após a turnê do The Wall, Waters elaborou o roteiro para o filme intitulado Pink Floyd 

The Wall. A obra cinematográfica do gênero musical foi dirigida pelo diretor britânico Allan 

Parker e tem Bob Geldof no papel de Pink. O filme possui poucos diálogos e é bastante 

alegórico. A história é contada através das músicas, letras, cenas com sequências de animação 

criadas pelo cartunista Gerald Scarfe e live-action. O longa tem uma estética sombria, tons 

acinzentados e escuros simbolizam o estado depressivo e os tempos mórbidos do período 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gerald_Scarfe
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belicoso no qual transcorre a história. As imagens se fundem, se transformam e se deformam 

para expressar os horrores da guerra, o abuso e à coerção, e o lado obscuro da natureza 

humana de um modo geral.  

Ainda como parte desse projeto transmídia, Waters, quando já não integrava o grupo 

Pink Floyd, realizou um megaconcerto na cidade de Berlim em 21 de julho de 1990 para 

celebrar o fim da divisão da cidade. Trinta anos antes da realização desse evento, um muro 

fora construído dividindo a capital da Alemanha em duas, a parte ocidental sob o controle dos 

capitalistas, e a parte oriental sob o domínio dos soviéticos. Em razão do grande número de 

pessoas que fugiam da parte leste, as fronteiras foram fechadas com arame farpado e logo um 

muro começou a ser erguido para separar as duas Alemanhas e sua capital Berlim.  

Em novembro de 1989, o governo comunista da Alemanha Oriental renunciou ao 

controle do Muro de Berlim. Essa decisão possibilitou que os residentes da Alemanha 

Oriental cruzassem a fronteira, alemães do lado leste e do lado oeste. Diante de impassíveis 

soldados, alemães dos dois lados se uniram para demolir aquele símbolo de prisão e 

sufocamento que por quase trinta anos havia os separado. Segundo Blake (2010, p.323) em 

julho de 1990, cerca de oito meses depois, em uma área que ficou conhecida como "terra sem 

dono", próximo de Brandenburg Gate, no Potsdamer Platz, em Berlim, nas ruínas do 

verdadeiro muro, ―Roger Waters decidiu encenar uma celebração subsequente: uma 

performance de The Wall‖. O concerto é considerado um dos maiores espetáculos musicais da 

história, tanto pela gigantesca estrutura e organização, como pela presença de bandas, corais, 

orquestras, bandas militares e até pelo seu simbolismo poético, visto que o concerto foi 

realizado justamente para celebrar a queda do muro.   

Dez anos depois, a mais recente adaptação do The Wall foi apresentada por Roger 

Waters. The Wall Live percorreu Europa, Oceania, América do Norte e do Sul apresentando 

um concerto musical repleto de símbolos sonoros e visuais que contempla as demais partes 

desse projeto transmídia construído ao longo do tempo. Durante o concerto um gigantesco 

muro é erguido, as animações de Scarfe são exibidas no imenso telão, os conceitos das 

categorias humanas de Animals são reestabelecidos, inclusive com o imenso porco inflável, e 

o álbum duplo é tocado na íntegra. O espetáculo retoma a história do personagem Pink, mas 

redireciona o conceito para um contexto mais social e político.  

 The Wall Live resgata os temas da alienação, abandono, medo, opressão, militarismo, 

bem como as impressões acerca da Segunda Guerra Mundial e do pós-guerra inerentes à obra. 

Todavia, no concerto, esses temas se combinam a outros elementos da cultura como, por 

exemplo, personagens consagrados na literatura mundial e até mesmo se relacionam a fatos e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1990
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ações daquilo que Waters trata como terrorismo de Estado para ampliar e redirecionar o 

conceito da obra, evidenciando o caráter político da obra e levando-a a assumir um caráter 

mais contemporâneo e universal. As ações e políticas opressivas contemporâneas são 

evocadas como parte integrante da metáfora visual apresentada por Waters, criando um 

espetáculo alegórico com o objetivo estabelecer um nexo entre o caráter da desumanização 

dos movimentos fascistas do século XX e as atuais políticas autoritárias que desrespeitam os 

direitos humanos. 

 Embora este trabalho leve em consideração os aspectos do nível externo e interno do 

protagonista, citados anteriormente, a análise irá priorizar o nível alegórico buscando 

compreender como os elementos cênicos do show constroem a ressignificação de regimes 

como fascismo, nazismo e stalinismo e como ocorre o processo de tradução da tradição de 

ícones da cultura literária e do imagético da guerra na adaptação, refletindo como ocorre a 

transposição do conteúdo verbal das músicas para os demais sistemas modelizantes, bem 

como se estabelece o diálogo entre esses sistemas que constituem o concerto e conferem 

sentido ao espetáculo.  

 Com uma espécie de estética teatral, The Wall Live transcende a concepção de show 

ao apresentar um espetáculo musical com caráter cênico e cinematográfico de alto teor 

político, em que seu sentido se manifesta por meio de uma linguagem que se serve de uma 

profusão de muitas outras linguagens, tais quais, músicas, letras, gestos, cenografia, 

iluminação, figurinos, efeitos sonoros, projeções de vídeos e fotografias e etc. O conceito do 

espetáculo é, portanto, construído através da combinação e articulação dessas diversas 

linguagens artísticas que se estruturam para construir a linguagem própria do show.  

 A compreensão do texto do espetáculo se dá a partir da leitura dos signos que o 

compõem. O concerto será analisado à luz da semiótica da cultura objetivando compreender 

os encontros dialógicos entre esses diversos sistemas semióticos de naturezas tão distintas 

presentes em The Wall Live. A semiótica da cultura se constitui como instrumento que 

possibilitará compreender como se dá o processo de semiose do espetáculo e, para alcançar tal 

propósito, o presente trabalho irá buscar fundamentação teórica, especificamente, na 

semiologia do teatro, uma vez que a adaptação para os palcos traz elementos próprios do 

espetáculo cênico. Assim, o objetivo é compreender como essas linguagens, que constituem o 

espetáculo, articulam-se e se convergem para modelizar o conceito da adaptação, retomando, 

ampliando o sentido dos elementos da narrativa original e os reorientando em certa medida 

para atribuir-lhe novos significados.  
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 Portanto, a partir da perspectiva da semiótica da cultura, este trabalho irá desenvolver 

uma leitura interpretativa para The Wall Live, observando como os signos se articulam para 

criar novos sentidos, atualizar e reorientar a obra para um nível mais coletivo e universal. A 

análise em questão se desenvolverá a partir de imagens registradas de forma amadora em dois 

shows realizados durante o ano de 2013. O primeiro deles realizado na cidade de Bucareste e 

o segundo, em Roma. Mas terá como principal suporte de vídeo o filme concerto Roger 

Waters The Wall, do qual foi capturada a quase totalidade das imagens presentes neste 

trabalho. O filme foi dirigido por Waters e Sean Evans e apresenta performances da turnê ao 

vivo de Waters combinado com imagens intercaladas de documentários no qual Waters 

aborda questões relacionadas às guerras e as consequentes perdas. No disco anexado a este 

material está registrado o filme concerto Roger Waters The Wall e imagens dos shows que 

exibem o prelúdio incorporado aos concertos da turnê The Wall Live a partir do ano de 2013. 

Dada a extensão do espetáculo e, uma vez que  se pretende realçar as cenas que constroem a 

ressignificação dos sistemas opressivos, será necessário fazer recortes do espetáculo, portanto, 

apenas algumas músicas/cenas do show serão selecionadas para o desenvolvimento de uma 

análise mais apurada. 

 Este trabalho encontra-se dividido em tópicos cuja ordem possibilita, da perspectiva 

metodológica, uma melhor compreensão acerca dos temas abordados. Assim, a priori, 

trataremos dos esforços para formação de um campo do saber que se ocupa da noção do 

signo. Posteriormente, do desenvolvimento de uma corrente semiótica que aborda o caráter 

comunicativo das manifestações artísticas, procurando descrever como os sistemas sígnicos 

operam nas mais diversas atividades culturais. Assim, com o objetivo de apresentar um 

quadro geral desse domínio do saber, as origens e as primeiras investigações acerca do 

funcionamento dos signos na linguagem serão abordadas tomando como referência as obras 

de Nöth (1995) e Santaella (1988). No que diz respeito aos conceitos e as metodologias 

próprios da Semiótica da Cultura, serão essenciais para esta pesquisa as obras de Machado 

(2003), Lótman (1978), Eco (1997), Schnaiderman (2010) e Américo (2012).  

 Em seguida, entraremos na parte mais analítica da abordagem teórica, apresentando os 

signos próprios do teatro e como estes são aplicados no espetáculo The Wall Live. Para isso, 

serão consultados autores como Pavis (2015), Guinsburg (2012), Coelho (2012) e Kowzan 

(2012). Estes possibilitarão examinar, no tópico destinado a análise propriamente dita, os 

elementos cênicos presentes no show como cenário, figurino, máscaras, gestos e movimentos 

cênicos, as cores e o foco da iluminação, dentre outros signos do espetáculo cênico. E, uma 

vez que se pretende como já dito, realçar no espetáculo as cenas nas quais as imagens dos 
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sistemas de opressão são mais categóricas. Autores do campo da filosofia e sociologia 

também serão trazidos para discussão. Assim, Chauí (2000), Arendt (2012) e Mann (2008) 

darão suporte para compreensão do mecanismo dos regimes fascista, nazista e stalinista.  

 

2. DA DOUTRINA DO SÍGNO A SEMIÓTICA DA CULTURA  

 

2.1. ORIGENS E PRECURSORES DOS ESTUDOS SEMIÓTICOS 

 

 Os primórdios do desenvolvimento dos estudos e investigações acerca dos signos 

remetem ao período greco-romano da Antiguidade. Considerações e reflexões a respeito da 

interpretação de sinais, bem como as primeiras noções acerca do conceito de signo, 

significado e representação já eram realizadas nesse período. A concepção de signo como 

objeto, fenômeno ou ação que representa, substitui ou comunica algo se projetou tanto na 

Filosofia, quanto em outros domínios do saber ao longo da história do conhecimento humano. 

Todavia, faz-se necessário atentar para o fato de que, embora seja importante compreender as 

origens, os elos investigativos e os desdobramentos dos estudos acerca dos signos ao longo do 

tempo, faz-se necessário, a priori, estabelecer distinção entre a chamada doutrina dos signos e 

o desenvolvimento de uma semiótica propriamente dita. 

 

A doutrina do signo, que pode ser considerada como semiótica avant la 
lettre, compreende todas as investigações sobre a natureza dos signos, da 

significação e da comunicação na história das ciências. E a origem dessas 

investigações coincida com a origem da filofofia: Platão e Aristóteles eram 
teóricos do signo e, portanto, semioticistas avant la lettre ‖ (NÖTH, 1995, p. 

18).  

 

 Segundo Kowzan (Apud GUINSBURG, J. et al, 2012, p. 93), a noção de signo foi 

fundamental na Filosofia e na História das Ciências. Hipócrates e os estoicos, Platão e 

Aristóteles, Santo Agostinho e Descartes, Leibniz e Locke, Hegel e Humboldt estão entre os 

que se ocuparam sobremodo com tal noção. Seus estudos e abordagem motivaram o 

surgimento de ciências e disciplinas como Semiologia, Semiótica, Semântica, Sematologia. 

Tais palavras possuem as mesmas raízes etimológicas, originaram-se do termo grego 

―semeion”, que significa ―signo‖, e ―sema‖, que pode traduzido por ―sinal‖. Todavia, de 

início, daremos maior realce à semiologia em razão da longevidade no que diz respeito ao 

emprego do termo. É na semiologia médica que a concepção de semiótica tal como 
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conhecemos hoje encontra seu ancestral mais remoto. Este termo foi empregado durante a 

antiguidade como o estudo dos diagnósticos dos signos das doenças. Nas palavras de Nöth 

(1995, p.19), ―O médico grego Galeno de Pérgamo (139-199) referiu-se à diagnóstica como 

sendo a parte semiótica da medicina‖. Ainda hoje o estudo médico dedicado à investigação 

dos sinais e sintomas de doenças é chamado Semiologia, importante para o diagnóstico de 

algumas patologias. 

 A semiótica propriamente dita, segundo Nöth (1995, p.18), tem origem com os 

filósofos John Locke (1632-1704) que, no seu Essay on human understanding, de 1690, 

postulou uma ―doutrina dos signos‖ com o nome de Semeiotiké; e Johann Heirinich Lambert 

(1728-1777) ―que, em 1764, foi um dos primeiros filósofos a escrever um tratado específico 

intitulado Semiotik”. Mas é entre o fim do século XIX e o início do século XX, com os 

estudos de Saussure e Pierce, que a semiótica alcança autonomia e rigor, adquirindo status de 

ciência. Sem que houvesse ocorrido qualquer colaboração e até mesmo contato entre seus 

autores, os trabalhos saussurianos e peircianos se desenvolveram paralelamente em lados 

opostos do Atlântico e contribuíram decisivamente para o surgimento de teorias e 

metodologias, nas quais a percepção do signo como elemento comunicador assumia uma 

posição central. Em um estreito lapso temporal, considerando o percurso do desenvolvimento 

do pensamento semiótico, despontaram, em meados do século XX, a vertente semiótica 

francesa iniciada por Algirdas Julien Greimas e a semiótica de extração russa com o 

proeminente Iúri Mikhailovich  Lótman.  

 

A semiótica, a mais jovem ciência a despontar no horizonte das chamadas 

ciências humanas, teve um peculiar nascimento, assim como apresenta, na 

atual fase do seu desenvolvimento histórico uma aparência não menos 
singular. Ela apresenta algumas peculiaridades da semiótica. A primeira 

peculiaridade reside no fato de ter tido, na realidade, três origens ou 
sementes lançadas quase simultaneamente no tempo, mas distintas no espaço 

e na paternidade: uma nos Estados Unidos, outra na União Soviética e na 

terceira na Europa Ocidental. (SANTAELLA, 1988, p.18). 
 

 Para Santaella (1988, p.18), a origem dessas correntes metodológicas, do ponto de 

vista temporal quase que sincronizadas, mas em lugares tão distintos, ratifica uma possível 

conjectura ―de que os fatos concretos - isto é, a proliferação histórica crescente das linguagens 

e códigos, dos meios de reprodução e difusão de informações e mensagens veio 

gradativamente inseminando e fazendo emergir uma ―consciência semiótica‖‖.  

 Esses estudos semióticos se desdobrariam em três importantes correntes teóricas e 

metodológicas. A semiótica de origem americana, desenvolvida por Charles Sanders Peirce 
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(1839-1914); a semiótica francesa, que tem como grande representante Julien Greimas (1917-

1992); e a semiótica russa que se desenvolveu a partir de um grupo conhecido como Escola de 

Tartu-Moscou, cujo principal nome é Iuri Lótman (1922-1993). Este trabalho será 

desenvolvido com base nos conceitos e princípios gerais que fundamentam a Semiótica 

Russa, também chamada de Semiótica da Cultura. Antes, todavia, de adentrar no mundo da 

semiótica russa para discutir acerca dos conceitos e das ideias que fundamentam essa 

disciplina e sem os quais não seria possível desenvolver este trabalho, é importante 

compreender o contexto científico e histórico no qual ocorreu seu advento. 

 

2.2. A ESCOLA DE TÁRTU-MOSCOU, IURI LÓTMAN E A SEMIÓTICA DA CULTURA 

 

 A vertente russa da semiótica aflorou a partir dos estudos dirigidos realizados nos 

seminários de verão, iniciados na segunda metade do século XX. Os conceitos que formaram 

as bases teórica e histórica desta disciplina foram desenvolvidos a partir dos estudos 

realizados nas Universidades de Tártu, Moscou e Leningrado, cidades da antiga União 

Soviética, entre as décadas de 1950 e 1960. A denominada experiência Tártu-Moscou, que 

deu origem a Semiótica da Cultura, materializou-se em coletâneas esporádicas de teses, 

artigos e, sobretudo, em volumes publicados na principal série científica que representa a 

Escola: os Trabalhos sobre Sistemas de Signos.  

 Embora Iuri Lótman seja considerado o principal nome da semiótica de extração russa, 

estudiosos de diversas áreas, especialidades e convicções contribuíram intelectualmente, ao 

longo do tempo, por meio de novas perspectivas teóricas, mediante realização de pesquisas e 

através do debate científico que abordava os mais variados campos do conhecimento, mas 

que, principalmente, tratavam dos procedimentos e articulações da linguagem nas mais 

variadas esferas de comunicação. Segundo Machado (2003, p.69) ―pessoas de diferentes 

idades, especialidades e convicções puderam formar uma comunidade científica em grande 

parte graças à forca unificadora da personalidade de Iúri Mikháilovich Lótman‖.  

 

Ao falar da Escola semiótica russa é necessário observar que apesar de ser 
fundada e liderada por Iúri Lótman, ela contou com a participação de muitos 

autores importantes tais como: Vladímir Toporov, Bóri Uspiénski, 
Viatcheslav Ivánov, Eleazar Meletínsk, Serguei Nekliúdov, entre outros. 

Trata-se, portanto, de uma interação constante entre especialistas de 

diferentes áreas, como linguísticas, estudos literários, folclorística, 
culturologia e até mesmo ciências exatas (como, por exemplo, a contribuição 

de Vladimir Uspienski, matemático e linguista). (AMÉRICO, 2012, p.40). 
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Assim, desde sua origem e concepção, uma das peculiaridades e, provavelmente, a 

mais marcante característica desta Escola foi a diversidade de seus autores. Não somente os 

revolucionários conceitos linguísticos introduzidos por Ferdinand de Saussure e o pensamento 

estruturalista ocidental, como citado anteriormente, influenciaram na construção e 

desenvolvimento dos estudos da cultura através de uma perspectiva semiótica, como também 

estudos em literatura e até mesmo nas ciências exatas deixaram suas contribuições. Assim, 

essas zonas de intersecção formadas a partir de uma constante interação entre áreas tão 

diversas do vasto campo do saber humano foram cruciais para o desenvolvimento dos estudos 

e pesquisas que alicerçaram as bases para a formação da Escola de Semiótica da Cultura.   

 No que diz respeito à interdiciplinaridade e ao pioneirismo na sistematização do 

conhecimento que levaria ao despertar de uma nova consciência semiótica na Rússia do 

século XX, é preciso fazer menção a Mikhail Vasilyevich Lomonóssov, vanguardista e um 

dos maiores expoentes da ciência eslava, considerado por muitos como o ―pai da ciência 

russa‖. Nas palavras de Machado (2003, p.26) ―não seria nada exagerado chamar 

Lomonóssov de semioticista. Afinal, o sábio dedicou sua vida a ―construção‖ da língua russa 

com o mesmo empenho em que se lançou a leitura de fenômenos do universo‖. Lomonóssov 

estudou diversas áreas do conhecimento humano como física, química, geologia, geográfica, 

história, filologia e foi um precursor no estudo da ciência como arte bem como nos estudos da 

arte como ciência.  

 

Ler o dinamismo da natureza como processo sígnico, como produtor de 
sistemas semióticos, como atividade de culturalização da mente ou 

simplesmente como semiose, foi fundamental para definir as grandes balizas 
dos estudos semióticos russos, que abriram um domínio de novas ideias 

científicas muito apropriadamente denominada semiótica da cultura. É a 

partir do retrato associado à figura de Lomonóssov que quero pensar o 
contexto dos estudos semióticos russos cujas intervenções merecem atenção 

mais cuidadosa da parte dos pesquisadores das áreas. O que está na prática 

de toda essa pauta investigativa é a compreensão do mundo como 
linguagem, que se manifesta em variadas formas de comunicação e em 

domínios igualmente diversificados. (MACHADO, 2003, p. 26). 

 

 Para Vólkova (2012, p.27) toda essa multivalência nos estudos científicos de 

Lomonóssov justifica a comparação com Lótman e sua versatilidade nos estudos culturais. 

Tantas eram as áreas de seu interesse que o conceito de ―interdisciplinaridade‖ seria, 

indubitavelmente, aplicado a Lomonóssov, caso já existisse no século XVIII, período em que 

ele atuou como cientista nas mais diversas áreas e também como poeta. Schnaiderman (2010) 

pondera sobre a necessidade de se buscar uma visão mais abrangente para compreender os 



25 

 

primórdios dessa consciência semiótica. O autor cita Jakobson, Ivanov e Toporóv para 

apresentar, em linhas gerais, alguns dos percussores mais remotos na construção do 

pensamento semiótica ao longo do tempo.  

 

É claro que os percussores tem muita importância. Um ensaio como ―À 
procura da essência da linguagem‖ de Ramon Jakobson lembra 

oportunamente a teorização dos estoicos, Santo Agostinho e os lógicos 
medievais. E não é menos importante o seu Olhar de relance sobre o 

desenvolvimento da Semiótica, que estabelece uma série de etapas na 

constituição da semiótica, assumida e compreendida como tal. Seria preciso 
acrescentar aos percussores citados por Jakobson os importantíssimos 

estudiosos da linguagem na Índia antiga, aliás referidos por ele em outros 

escritos, e que tem sido objeto de valiosos trabalhos na União Soviética, 
particularmente os de V. V. Ivanov e V. N. Toporóv, alguns dos quais 

escritos em colaboração. O primeiro chega a afirmar que, enquanto os 
estudos gramaticais de Panini antecipam de 2500 anos a morfologia 

gramatical, tratados hindus de Poética do teatro, são verdadeiros percussores, 

com a mesma antecipação, da morfologia de Propp e de seus inúmeros 
continuadores.  (SCHNAIDERMAN, 2010, p.11). 

 

 Apesar de não tratar essencialmente do desenvolvimento histórico da semiótica russa, 

o trecho remonta importantes trabalhos e autores para demonstrar o vasto alcance e origem 

plural da semiótica da cultura desde as primeiras iniciativas de estudo nesse campo do saber. 

Todavia, Schnaiderman (2010, p.11) atenta que ―de um ponto de vista histórico, é importante 

fixarmo-nos um pouco na segunda metade do século XIX, pois se constata que, nessa época, 

uma visão estrutural e semiótica vai sendo desenvolvida em meio ao historicismo dominante 

da época‖. O autor também releva o surgimento de uma consciência semiótica na Rússia na 

segunda metade do século XIX sincronicamente ao desenvolvimento da teoria Semiótica no 

ocidente. Mas, para o autor, os trabalhos de Peirce já eram na realidade ―a expressão mais 

avançada dessa evolução que ocorria na época nas Ciências Humanas do Ocidente‖.  

 O modo mais próprio de se pensar no impulso básico que determinou o surgimento da 

semiótica russa seria a partir de uma visão estrutural das Ciências Humanas com os trabalhos 

de grandes filólogos como Aleksandr Potebniá e Aleksandr Vesselóvski, bem como as ideias 

do filósofo Mikhail Bakhtin e seu círculo de estudos que introduziu, por exemplo, conceitos 

de gêneros primários, que envolve comunicação oral e escrita, e gêneros secundários que 

engloba literatura, relatos científicos, música, filmes e etc. Os estudos realizados por estes 

autores, sob uma perspectiva teórica e histórica acerca dos processos linguísticos e literários, 

sedimentaram as bases para o surgimento dos estudos culturais, literários, linguísticos e 

semióticos do século XX; ademais, tais estudos foram fundamentais para o surgimento do 
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Formalismo Russo, Escola de análise literária que fortemente influenciaria o pensamento dos 

semioticistas soviéticos. Nesse mesmo sentido escreve Santaella (1988) em relação à origem 

do pensamento semiótico na Rússia. 

 

Uma dessas fontes (semiótica da cultura) começou a germinar na União 
Soviética, desde o século passado, nos trabalhos de dois grandes filólogos, S. 

N. Viesselovski e A. A. Potiebniá, vindo explodir de modo efervescente na 
Rússia revolucionária, época de experimentação científica e artística que deu 

nascimento ao estruturalismo linguístico soviético, aos estudos de Poética 

formal e histórica e aos movimentos artísticos de vanguarda nos mais 
diversos domínios: teatro, literatura, pintura, cinema e etc. (SANTAELLA, 

1988, p.97). 

 

 Contudo, apesar de toda essa diversidade nos estudos que influenciaram os estudos 

culturais, nas palavras de Schnaiderman (2010, p.9), ―a maior parte dos que escrevem no 

Ocidente sobre semiótica soviética toma como ponto de referência o Formalismo Russo, do 

qual os atuais semioticistas seriam continuadores diretos‖.  Entretanto, não obstante a notória 

relação e influência dos teóricos do OPOIAZ
6
 sobre a visão estrutural das modernas Ciências 

Humanas e suas correntes metodológicas, a concepção de simples continuidade e de uma 

relação direta e linear com o Formalismo, como alguns críticos descrevem, sempre foi 

combatida pelos próprios semioticistas da Escola Tártu-Moscou, dentre eles seu maior 

expoente: Iúri Lótman.  

 A recuperação sistêmica de parte da herança dos estudos que levou o desenvolvimento 

de análises intencionalmente semióticas mostra que não é uma relação linear ou de mera 

continuidade. O que se apresenta, no decorrer do tempo, é uma afluência de importantes 

contribuições no que diz respeito à problemática dos signos, no caso da semiótica russa, 

signos culturais, e na sua relação com a vida social. Para Santaella (1988 p.101) ―a maioria 

desses estudos, principalmente os do círculo de Bahktin, revela uma acentuada tendência para 

uma visão globalizadora da cultura, ou seja, a investigação da linguagem na sua relação com a 

cultura e sociedade‖. 

 Parte considerável desses estudos precursores da vertente russa da semiótica como os 

trabalhos dos próprios formalistas russos surgiu durante o stalinismo, período em que o Poder 

Político na antiga União Soviética era exercido por Josef Stalin. Neste período, inúmeras 

obras e diversos autores foram rechaçados pelo governo vigente. Tal contexto impossibilitou a 

                                                             
6 Associação para o Estudo da Linguagem Poética (a APOIAZ – Obchchetvo por Izutchéniu Poetítcheskovo 

Iaziká – fundada em 1917 em Petrogrado, hoje Petersburgo, por estudantes liderados por Viktor Chklóvski). 
(MACHADO, 2003, p.32) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Josef_Stalin
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difusão dos conceitos fundamentais para formação da semiótica russa, retardando assim o 

desenvolvimento dos estudos que formaram a percepção semiótica sobre os fenômenos 

culturais naquele país, que só se desenvolveriam a partir dos últimos anos da década de 1950 

e nos anos de 1960. O período denominado segundo stalinismo, iniciado no pós-guerra, foi 

marcado pela chamada ―luta contra os cosmopolitas‖. Segundo Vólkova (2012, p.40) ―era 

uma campanha ideológica realizada entre 1948 - 1953 voltada contra parte da inteliguéntsia
7
 

que era vista como simpatizante ao modelo capitalista ocidental‖. Como consequência desta 

campanha os mais importantes e ilustres críticos soviéticos de literatura foram acusados de 

imporem as tendências antirussas. Dentre eles estavam professores e percussores de Lótman.  

 Percebendo a gravidade do contexto no qual estava inserido, Lótman, cuja família era 

de origem judaica, buscou se afastar do epicentro político da antiga União soviética, e passou 

a lecionar e desenvolver suas pesquisas no Instituto de Ensino e na Universidade da cidade de 

Tártu, na atual Estônia. Lá começou a se interessar ainda mais pelas relações interculturais 

entre a Rússia e a Europa Ocidental, passou a estudar cada vez mais os conceitos 

estruturalistas e se aproximou de linguistas e também de estudiosos em literatura.  

 No entanto, foi na capital soviética, no ano de 1962, que foi realizado o simpósio de 

estudo estrutural dos sistemas sígnicos. Tal evento possibilitou o debate e partilha acadêmicos 

em torno do vasto e complexo universo da linguagem. Esses trabalhos e pesquisas, cujas 

temáticas abordavam conteúdos diversos que envolviam semiótica da linguagem e arte, 

mitologia e semiótica do ritual foram apresentados e discutidos possibilitando o início de uma 

parceria científica determinante para a primeira edição da Escola de Verão de Semiótica, em 

1964, em Tártu, marco inicial da Escola Semiótica de Tártu-Moscou. A partir daí as primeiras 

edições das coletâneas dos famosos Trabalhos sobre os sistemas sígnicos passaram a ser 

publicadas na Universidade de Tártu, reunindo os textos de estudiosos como Viacheslav 

Ivanov, Isaak Revzin, Vladimir Toporov, no campo da linguística; os folcloristas Eleazar 

Mieletinski, Dmitri Segal, Zara Mints e, na teoria literária, Iurii Levin, Iuri Lótman, Boris 

Uspenski, teóricos essenciais na formação desta Escola. 

 

 

                                                             
7
 O termo intelligentsia, segundo Raymond Aron, em ―O Ópio dos Intelectuais‖ (1955), foi empregado pela 

primeira vez na Rússia, no século XIX, em referência àqueles que tinham passado por uma universidade e 

adquirido alguma cultura, sobretudo de origem ocidental, constituindo um grupo pouco numeroso, fora dos 

quadros tradicionais. (COSTA, 2018) 
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2.3. CAMPO CONCEITUAL DOS ESTUDOS DA CULTURA 

 

 Os integrantes da escola de Tártu-Moscou apresentaram um conjunto de estudos e 

considerações que encontram ressonância não somente no debate teórico e conceitual como 

também na experimentação de ideias científicas e artísticas. Segundo Machado (2003, p.25) 

esse conjunto de investigações empreendido pelos russos com o objetivo de analisar e estudar 

a linguagem como problema semiótico, adentrou tanto no domínio das artes quanto das 

ciências e firmou ―uma matriz de pensamento fundador de um campo de investigação 

radicalmente promissor: a semiótica da cultura‖. 

 Compreendendo as manifestações artísticas como estruturas e arranjos de signos por 

meio dos quais as artes comunicam sua mensagem, a semiótica russa se preocupou em 

abordar várias questões relacionadas à estrutura do texto artístico. Assim, a arte enquanto 

linguagem e a inter-relação desses textos com as estruturas extratextuais levaram os teóricos 

como Lótman a buscar compreender a significação do texto artístico, o caráter funcional de 

sua estrutura e a semantização dessas estruturas que constituem o texto artístico. Para Ramos 

et al. (2007, p.27), a linguagem, na perspectiva da semiótica russa, pode ser definida como 

―qualquer sistema de signos que sirva à comunicação e à produção de cultura, no mais amplo 

sentido do termo‖, visto que ―se presta à geração, organização, acumulação e transmissão de 

informação‖.  De acordo com Machado (2003, p.24) ―onde quer que haja língua, linguagem, 

comunicação, haverá signos reivindicando entendimento. Isso quer dizer que haverá 

problemas semióticos à espera de análise‖. Assim, será essencialmente semiótica toda e 

qualquer observação norteada pela compreensão da linguagem. 

 A semiótica da cultura orientou-se, portanto, pela compreensão do mundo através das 

mais diversificadas formas de expressão e comunicação na cultura, que a exemplo das línguas 

naturais, constituíam-se por sistemas de signos. Nessa perspectiva, segundo Lótman (1978, 

p.34), concebe-se língua não só a propósito das línguas naturais como o idioma russo, o 

português, o inglês e outros, ou das chamadas línguas artificiais ou metalinguagens da ciência. 

A concepção de língua na visão do autor envolve um conceito muito mais amplo que abrange 

os costumes, os rituais, as concepções religiosas, as manifestações artísticas bem como outros 

conjuntos sistematizados. Dessa forma, ―pode-se falar da linguagem do teatro, do cinema, da 

pintura, da música e da arte no seu conjunto como de uma linguagem organizada de modo 

particular‖. 

 A análise e compreensão da sistematização, organização, semantização dessas diversas 

formas de linguagens na cultura se constituíram como propósitos semióticos a partir dos 
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estudos dos semioticistas russos, que buscaram investigar como se dava o caráter 

comunicativo dessas manifestações culturais enquanto sistemas semióticos. Nas palavras de 

Lótman (1978, p. 33) ―todo o sistema que serve os fins da comunicação pode ser definido 

como uma linguagem‖. Nesse sentido, a arte é uma linguagem, uma vez que ―realiza 

incontestavelmente uma ligação entre um emissor e um receptor‖; ademais, o autor explica 

que esses dois papeis podem ser exercido, inclusive, por uma única pessoa, ―porque o 

indivíduo que fala consigo mesmo reúne nele o locutor e o auditor‖.  

 Uma vez definida a arte como linguagem, era necessário apresentar fundamentação 

teórica no que se refere ao modo de organização e estruturação enquanto sistema semiótico 

dessas manifestações artísticas e culturais. Para Lótman (1978), qualquer linguagem utiliza 

signos, os quais compõem o seu dicionário ou alfabeto; possui regras definidas de 

combinação desses signos; e representa uma determinada estrutura, que possui hierarquia 

própria. Segundo Ramos et al. (2007, p.33) ―Foi o linguista Roman Jakobson quem elaborou 

as referenciais fundamentais que serviram de aporte teórico aos semioticistas da cultura, na 

busca do que viria a ser o conceito de linguagem estendido a um campo mais vasto que a 

linguagem humana‖. 

 

O linguista reconhecia a existência de signos organizados de modo diferente 

daquele da linguagem verbal. No entanto, em seus estudos, Jakobson 

reconheceu na linguística instrumentos não apenas para definir a linguagem 
verbal como sistema portador de uma estrutura, constituída a partir da 

seleção e da combinação de signos e códigos a ela específicos, como 
também para levar este conhecimento para outros sistemas de signos. Nesse 

sentido, com base no pensamento do autor, pode-se dizer que, para se 

entender a linguagem verbal, deve-se primeiramente compreendê-la em sua 
estrutura. (RAMOS et al., 2007, p.27). 

 

 Além do reconhecer a existência de signos cuja organização se dava de maneira 

diferente daqueles da linguagem verbal, Jakobson concebeu a ideia de uma estrutura que 

regula a linguagem e pela qual ela seria tangível. Tal concepção influenciou bastante os 

estudos semióticos e a noção de um princípio organizador da linguagem foi estendida a outros 

sistemas sígnicos pelos semioticistas. A linguagem de um espetáculo artístico, por exemplo, 

passou a ser investigada a partir do modo de disposição e da ordem dos seus 

elementos semióticos, como uma estrutura através da qual seria possível desenvolver uma 

análise e compreender o valor semântico dos elementos que formavam o texto artístico como 

um todo. Nas palavras de Ramos et al. (2007, p.28), ―para os semioticistas russos a linguagem 

verbal se confirma como sistema dotado da estrutura de que fala Jakobson, enquanto que as 
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outras linguagens da cultura só podem ser pensadas teoricamente a partir de uma 

estruturalidade‖.  

 

O pressuposto de estruturalidade, elaborada a partir da prática da 
comunicação linguística, exerce intensa ação sobre todo o complexo dos 

meios de comunicação.  Desse modo todo sistema da conversação e 

transmissão de experiência humana constrói-se como um sistema 
concêntrico, em cujo centro estão dispostas as estruturas mais evidentes e 

coerentes (as mais estruturais, por assim dizer). Mais próximas da periferia 

colocam-se as formações de estruturalidade não evidente e não demonstrada, 
mas que aos estarem incluídas em situações signo-comunicativas gerais, 

funcionam como estruturas. Na cultura humana, essas para-estruturas 
ocupam, evidentemente, uma ordem precisa interna, o incompleto da 

organização, o que assegura a cultura humana uma performance interna e um 

dinamismo, desconhecidos de sistemas mais harmônicos (LÓTMAN, 
USPENSKII, IVANOV, apud RAMOS et al., 2007, p.28). 

 

 Para Ramos et al. (2007, p.28), ao abordar a ideia de um sistema concêntrico, os 

semioticistas reconheceram ―a existência de um mecanismo centralizador, organizador das 

linguagens‖. Nesse sistema a linguagem verbal estaria no ponto central, ao passo que as 

demais linguagens habitariam espaços mais periféricos. Todavia, faz necessário atentar que 

tais posições não indicam supremacia ou subordinação de uma forma em relação a outra. 

Embora uma posição a periferia nesse sistema indique imprecisão e incompletude, tais 

características são inerentes aos sistemas de linguagens não verbais, que comportam o 

inusitado e a criação; portanto, ―não se trata de insuficiência que qualquer grau de 

inferioridade ou subordinação dos sistemas da cultura à linguagem verbal‖.  

 Nos shows da turnê The Wall Live, por exemplo, para além da própria música e letra 

que, embora operem como fio condutor do espetáculo, tem-se a presença de diversos outros 

sistemas tão importantes quanto para a constituição do conceito da obra e que formam a sua 

estruturalidade. Esses sistemas modelizantes do espetáculo são tão essenciais no contexto 

semântico da obra que a presença de signos que, a priori residem em regiões periféricas de 

tais sistemas concêntricos, são capazes de provocar um deslocamento no sentido inclusive do 

conteúdo verbal das músicas. Mother, por exemplo, a última canção do lado A do primeiro 

vinil de The Wall, e que, segundo Silva (2013) encerra o período da infância do protagonista, 

apresenta para o ouvinte-espectador a relação entre Pink e sua mãe, que em razão da perda do 

marido, o pai de Pink, desenvolve uma relação cujos cuidados excessivos contribuem para a 

alienação do protagonista.  

 A princípio o ouvinte-espectador é transportado para o mundo de lembranças de Pink. 

Neste nível é possível compreender como a relação com mãe contribuiu para seu isolamento. 
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O texto da música narra uma conversa entre Pink e sua mãe. Através desse diálogo o ouvinte 

depreende a superproteção da mãe para com o seu filho, e a insegurança do jovem Pink em 

relação ao próprio destino em um mundo ainda sob as sombras da Segunda Guerra Mundial. 

Na gravação original, Roger Waters dá voz a Pink enquanto David Gilmour canta as falas da 

mãe do protagonista. O dueto estabelece uma forte contraposição, Waters inicia cantando de 

modo sussurrado, demonstrando certa insegurança e medo, mas em alguns momentos eleva a 

voz de forma súbita, tal desequilíbrio transmite uma sensação de descontrole emocional e até 

mesmo desespero. A voz de Gilmour, ao contrário, sempre suave e equilibrada transmite 

afago, todavia, o tom combinado ao conteúdo verbal expresso na letra pode ser compreendido 

como signo de controle, uma vez que ao final do texto denota-se que as vontades de Pink 

serão anuladas perante aquilo que a mãe entende como o melhor para seu filho.   

 Segundo Ottelin (2017), na letra, Pink está lidando com os medos despertados pela 

recente história violenta de seu tempo. O receio de ser colocado na linha de tiro, como 

expresso na letra de Mother, indica que o conflito bélico, que assolou o mundo entre os anos 

de 1939 e 1945, ainda ecoa fortemente na vida do protagonista. Tal referência pode ser 

identificada já na primeira frase da letra da música quando o jovem Pink questiona: Mother do 

you think they'll drop the bomb? 
8
 Esse temor descrito na letra simboliza o receio de um 

futuro devastador que reflete o ambiente beligerante e nuclear do período da Guerra Fria
9
.  

 

Mother, do you think they'll drop the bomb? 

Mother, do you think they'll like this song? 
Mother, do you think they'll try to break my balls? 

Mother, should I build the wall? 

Mother, should I run for president? 

Mother, should I trust the government? 
Mother, will they put me in the firing line? 

Ooh, ah is it just a waste of time? 

 

Hush now, baby, baby, don't you cry. 
Momma's gonna make all of your nightmares come true 

Momma's gonna put all of her fears into you. 

Momma's gonna keep you right here under her wing 

She won't let you fly, but she might let you sing 
Momma's gonna keep baby cozy and warm 

Ooooh, baby, ooooh, baby, ooooh, baby, 

                                                             
8 ―Mãe, você acha que eles vão jogar a bomba?‖ 

 
9 A Segunda Guerra mal terminara quando a humanidade mergulhou no que se pode encarar, razoavelmente 

como uma Terceira Guerra Mundial, embora uma guerra muito peculiar: Pois, como observou o grande filósofo 
Thomas Hobbes, a guerra consiste não só na batalha ou no Ato de lutar: mas num período [...] A Guerra Fria 

entre os Estados Unidos  URSS, que dominou o cenário internacional na segunda metade do século XX, foi sem 

dúvida um desses períodos. Gerações inteiras se criaram a sombra de batalhas nucleares globais que, acreditava-

se firmemente, podiam estourar a qualquer momento e devastar a humanidade. (HOBSBAWM, 1995, p.178) 
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Of course momma's gonna help build the wall. 
 

Mother, do you think she's good enough - For me? 

Mother, do you think she's dangerous - To me? 

Mother, will she tear your little boy apart? 
Mother, will she break my heart? 

 

Hush now baby, baby, don't you cry 

Momma's gonna check out all your girlfriends for you 
Momma won't let anyone dirty get through 

Momma's gonna wait up until you get in 

Momma will always find out where you've been 

Momma's gonna keep baby healthy and clean 
 

Oh, baby Oh, baby Oh, baby,  

you'll always be baby to me 

 
Mother, did it need to be so high? 

(SCARFE, 2010, p. 251) 

 

 

 A inexatidão na fala de Pink em relação a não especificação da bomba é própria da 

linguagem de uma criança, mas a mensagem implícita pode ser decifrada pelo contexto em 

que se passa a história. Assim o simples termo no contexto em que é empregado é suficiente 

para construir a referência. A determinação sugerida pela anteposição do artigo definido 

remete ao caráter específico de um artefato bélico devastador, a bomba atômica
10

. Lançada 

sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, essa arma de destruição em massa foi 

desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial e utilizada pela primeira vez nos estágios 

finais do conflito, no mês de agosto de 1945. Segundo Mota e Braick (2002, p.471) ―o 

primeiro ataque nuclear realizou-se contra a cidade de Hiroshima, em 6 de agosto, matando 

cerca de 140 mil pessoas. O segundo três dias depois, teve como alvo a cidade de Nagasaki e 

provocou mais de 70 mil vítimas fatais‖. 

 Nos shows da turnê 2010-2013, os sentimentos de insegurança e medo que envolvem 

o jovem Pink e a proteção exacerbada pela mãe são ressignificados. Os signos presentes 

durante a execução de Mother constituem-se através de projeções de vídeo, referência literária 

e uma gigantesca marionete, que simboliza a mãe de Pink. A semiose da cena ocorre através 

dos arranjos e diálogos desses sistemas, bem como seus valores e sentidos na cultura. A ideia 

de mãe superprotetora se dilata para a concepção de um Estado que propaga o medo como 

                                                             
10 Desde o início da Segunda Guerra Mundial desenvolviam-se nos Estados Unidos e na Europa pesquisas 

destinadas a desenvolver a fabulosa bomba que se poderia obter a partir da fissão do átomo. No caso dos Estados 
Unidos, considera-se que foi decisiva, para a implementação de um projeto oficial, uma carta do físico Albert 

Einstein ao presidente Franklin Roosevelt  alertando que, se os EUA não corressem , os alemães desenvolveriam 

antes a nova arma. [...] No dia 16 de Julho , foi realizado com sucesso, no Deserto de Alamogordo, Estado do 

Novo México, o primeiro teste nuclear do mundo. Menos de um mês depois, o agora presidente Harry Truman 
deu sinal verde para que a nova bomba fosse jogada de verdade. ―O alvo eram os japoneses.‖ 
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instrumento de controle das massas e que garante proteção em troca da liberdade do 

indivíduo. As frases Everything will be alright e Trust us, são análogas as promessas da mãe 

de Pink, conforme pode ser visto na letra da música. No decorrer do espetáculo, o público 

compreende que essas mensagens funcionam como slogans do partido fascista da narrativa. 

Ademais, quando vinculada, a imagem da câmera de vigilância e a gigantesca marionete cria 

um ambiente de sufocamento, que se confirma distópico quando Waters retoma a obra 

clássica 1984 do George Orwell
11

. No telão a frase Big Brother is Watching You é projetada 

com a letra ―M‖ grafada sobre as letras ―BR‖ sugerindo a frase Big Mother is Watching You.  

A câmera em constante movimento que se projeta no telão central se configura como 

metáfora ao abuso de poder por parte dos governos, sobretudo no que diz respeito à ultra 

vigilância sobre os cidadãos. Todos esses sistemas sígnicos confluem para redirecionar o foco 

da obra de Waters, mostrando como os signos operam para criação de sentido de obra 

artística. A modelização
12

, um dos conceitos basilares da semiótica da cultura, ocorre na cena 

por meio da ordenação desses sistemas semióticos presentes no espetáculo que asseguram 

outras possibilidades comunicativas.  

 

Figura 1 - Roger Waters The Wall - Captura da tela (00h30min57s) 

 

                                                             
11 Eric Arthur Blair, mais conhecido por seu pseudônimo George Orwell, foi um escritor e jornalista inglês. Seus 

livros, artigos e ensaios são conhecidos pela clareza da escrita, pelo conteúdo inteligente e perspicaz, e por sua 

consciência das injustiças sociais. Em sua obra 1984, Orwell criou um dos mais importantes personagens da 
literatura mundial: o Grande Irmão (―Big Brother‖, no original). No enredo, GI é o ditador da Oceania, um 

Estado totalitário em que as pessoas são constantemente vigiadas pelas autoridades por ―teletelas‖ (uma espécie 

de câmera presente em todos os lugares e que transmite vídeo e áudio). O sistema de propaganda estatal faz 
questão de lembrar esse controle a toda hora, com mensagens como a nossa frase da semana: ―O Grande Irmão 

está observando você‖ (―Big Brother is watching you‖). (VILAVERDE, 2012) 

 
12

 Modelização é, igualmente, um conceito da semiótica discursiva de origem francesa onde significa a 

construção de modelos para garantir a possibilidade de falar das coisas. (MACHADO, 2003, p.50)  
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Figura 2 - Roger Waters The Wall - Captura da tela (00h32min05s) 

 

 

 A afirmação de que os conceitos de língua e linguagem desenvolvidos pelos 

semioticistas russos estão diretamente atrelados e de modo indissociável à noção de cultura 

pode parecer bastante óbvio e redundante. Todavia, uma vez que tal noção pode ser discutida 

por diferentes domínios do saber, é preciso estar ciente das particularidades semânticas deste 

termo para este campo do saber. Conforme Machado (2003, p.38), antes de qualquer 

discussão, ―é preciso estabelecer as bases da cultura como informação, onde o elemento chave 

é a memória – a memória não hereditária que garante o mecanismo de transmissão e 

conservação‖. Tal entendimento é o que explica a capacidade humana de conectar a 

superproteção da mãe da narrativa de The Wall à ultravigilância do aparato repressivo do 

Estado total a partir da alusão à obra diatópica 1984 de George Orwell, bem como pela 

imagem de uma câmera em constante movimento, ícone de constante vigilância e ―proteção‖. 

 

[...] no momento a partir do qual é lícito falar de cultura. O gênero humano 
começou a ligar a sua própria existência à existência de uma memória não 

hereditária que se alargava constantemente:  desse modo converteu-se no 

destinatário da informação [...] E isso exigia a contínua atualização do 
sistema codificante, que tem sempre de estar presente, quer na consciência 

do destinatário, quer na consciência do remetente, como sistema 

desautomatizado. [...] A exigência duma constante auto-renovação, de 
conversão em outro, conservando-se, embora ele próprio constitui um dos 

mecanismos fundamentais de funcionamento da cultura. (LOTMAN, 
USPENSKII, apud MACHADO 2003, p.38). 
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 Essa concepção deve ser o ponto de partida para compreensão de cultura em semiótica 

russa; uma vez que ela diz respeito, não apenas a um determinado arranjo de sistemas de 

signos que assegura organização aos elementos semióticos, mas também, explica Machado 

(2003, p.38), como ―o conjunto de mensagens que são realizados historicamente numa língua 

(ou texto)‖. Diversos são os conhecimentos, ritos e comportamentos que absorvemos e 

exercemos, não em razão de uma transmissão genética, mas a partir do reconhecimento do 

processo de codificação e sistematização de signos que convertem aspectos da realidade em 

textos da cultura. Nesse processo, as informações codificadas por signos estão armazenadas 

na cultura e são constantemente introduzidos e reintroduzidas na memória coletiva de um 

povo. A definição de cultura como texto é dos conceitos basilares introduzidos por essa 

corrente metodológica. 

 Esse complexo de informações que forma a cultura se constitui no âmbito da 

linguagem por textos que se vinculam a outros textos, engendrando um encadeamento de 

conjuntos sistematizados e hierarquizados. A cultura se dirige, então, contra o esquecimento, 

constituindo-se enquanto memória coletiva e não-hereditária para toda sociedade, mas 

caracteriza-se também pela interação com novos elementos que a reconfiguram. Assim, 

também é o dinamismo um traço bastante evidente na cultura. Além disso, vale mencionar 

que a cultura é compreendida por seus traços distintivos e não como um conjunto universal. 

Segundo Lótman (1978) cultura não é simplesmente um recurso por meio do qual se acumula 

informações, é um mecanismo bastante complexo que conservar e recebe novas informações, 

codifica e decodifica mensagens e as converte para outros sistemas semióticos sígnicos. 

 

Do ponto de vista semiótico, a cultura pode ser considerada como uma 

hierarquia de sistemas semióticos particulares, como as somas dos textos e o 
conjunto de funções, ou como um certo mecanismo que gera tais textos. Se 

considerarmos certo coletivo com um indivíduo organizado mais 

complexamente, a cultura pode ser entendida, em analogia como o 
mecanismo individual da memória, como um certo mecanismo coletivo para 

conservação e processamento da informação. (IVÁNOV et al., apud 
MACHADO, 2003, p. 119). 

 

 

 Os semioticistas russos buscaram compreender as manifestações culturais a partir da 

perspectiva semiótica, como estruturas sistêmicas sígnicas, que compunham o que os 

chamados textos. Portanto, o núcleo conceitual duro desta disciplina são os textos da cultura e 

não a própria cultura em si. Todavia, é importante atentar que a disciplina não se definiu 
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como uma teoria semiótica sobre os signos e significações, constituía-se antes como conjunto 

de formulações que introduziu uma nova perspectiva em relação aos sistemas culturais.  

 

Se entendermos que os seminários da escola de verão se concentravam na 
busca do conhecimento das linguagens da cultura, não será difícil 

descobrir que o núcleo duro das pesquisas da ETM não foi a cultura 

propriamente dita, mas, sim, seus sistemas de signos, que, conjugados 
numa determinada hierarquia, constroem um texto – o texto da cultura. 

(MACHADO, 2003, p.37). 

 

 A noção de texto dos semioticistas tradicionais não era suficiente para o que se 

propunha as investigações semióticas da escola de Tártu-Moscou. Segundo Américo (2012, 

p.114) Lótman aborda exatamente ―o problema do texto‖ em um de seus ensaios, escrito em 

1964, ainda no período de formação e aperfeiçoamento dos conceitos basilares da semiótica 

russa. Neste ensaio, dentre outras importantes afirmações, o autor estabelece uma fronteira 

entre a concepção de texto linguístico e literário. ―O texto literário é um sistema construído 

com a base do texto compreendido no sentido linguístico em relação ao qual ele é um sistema 

de modelização secundário‖.  

 Para Ramos et al. (2007, p.31) esse novo conceito de ―texto‖ no âmbito das Ciências 

Humanas proposto pela semiótica da cultura o apresentava como um ―espaço de relação por 

excelência‖, pressupondo ao menos dois tipos de codificação definidora do sistema semiótico. 

―Existe uma codificação definidora do sistema semiótico; existe uma codificação da esfera 

que modeliza o sistema como texto‖. A partir da separação dos conceitos de texto linguístico 

e literário por Lótman, a concepção de texto em semiótica da cultura foi ampliada e se 

transferiu da literatura para a cultura. E nessa concepção teórica, sistemas sígnicos como 

música, cinema, arquitetura, artes, teatro, literatura, religião passaram a ser considerados 

textos da cultura que em contato com outros sistemas semióticos edificam a produção 

simbólica de uma determinada coletividade, distinguindo-se das produções culturais de outras 

coletividades por traços distintivos. 

Para os semioticistas russos os textos da cultura não são apenas sistemas por meio dos 

quais a comunicação se realiza nas interações sociais. Esses códigos culturais transmitem 

informações ao passo que cria modelos a partir dos quais o receptor deve decifrar as 

mensagens expressadas por eles. Assim, são denominados sistemas modelizantes uma vez que 

conferem forma específica, isto é, modelam a informação que transmitidas, como foi visto no 

exemplo da cena de Mother do espetáculo The Wall Live. Para Lotman (1978, p. 37), cada 

sistema codificado desempenha, de forma concomitante, duas funções simultâneas: a primeira 
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é uma função comunicativa, por meio da qual se transmite informações ou mensagens; e a 

segunda é uma função modelizante, isto é, ―fornece um modelo determinado do mundo nos 

seus contornos mais gerais‖.  Tais sistemas são classificados como modelizantes primário e 

secundário. 

 

Por sistemas modelizantes entendem-se as manifestações, práticas ou 

processos culturais cuja organização depende da transferência de modelos 

estruturais, tais como aqueles sob os quais se constrói a linguagem natural. 
Carente de uma estrutura, o sistema modelizante de segundo grau busca sua 

estruturalidade na língua, que somente nesse sentido pode ser considerada 
sistema modelizante de primeiro grau. Assim considerados, todos os 

sistemas semióticos da cultura são modelizantes uma vez que todos podem 

correlacionar-se com a língua. (MACHADO, 2003, p.49). 

 

Sistemas da cultura, como é o caso literatura, música, teatro e cinema e outros, 

sobrepõem-se aos níveis linguísticos naturais, são sistemas modelizantes de segundo grau, 

uma vez que, conforme Ramos et al. (2007) ―têm na linguagem verbal uma estrutura 

referencial, com base na qual se reconhece, num dado sistema, sua estruturalidade‖. Segundo 

Lótman (1978, p. 37) ―como a consciência do homem é uma consciência linguística, todos os 

aspectos dos modelos sobrepostos à consciência, inclusive a arte, podem ser definidos como 

sistemas modelizantes secundários‖. Observemos o show em questão, não se prendendo 

apenas a música conjugada à poética da letra (dois sistemas semióticos modelizantes 

secundários em diálogo), ainda são trazidos outros sistemas semióticos, tais como as imagens 

em projeções, bem como efeitos de iluminação, figurinos, acessórios e etc. Existe uma razão 

de eles estarem ali, não sendo as respectivas presenças algo aleatório.  

Nesse sentido, toma-se como exemplo o vídeo projetado em Another Brick in the Wall 

– Part I, por exemplo, que exibe a imagem de um mar cujas águas em tom avermelhado 

constituem signo que colabora na construção do sentido da cena. A letra da música narra 

como Pink lida com a ausência da figura paterna, buscando por memórias de seu pai, que, 

como se sabe, perdeu a vida em uma batalha na praia de Anzio durante a Operação Shingle. 

Apesar da vitória dos aliados, a operação anfíbia na costa da Itália foi muita sangrenta e 

deixou milhares de mortos. A imagem do mar na projeção faz referência ao local onde muitos 

soldados perderam a vida, inclusive o próprio pai do protagonista. A predominância da cor 

vermelha remete diretamente ao sangue derramado na batalha.  Segundo Chevalier e 

Gheerbrant (2012, p.944), os oceanos purpúreos dos gregos e o Mar Vermelho estão ligados 

ao simbolismo em que morte e vida se testemunham uma na outra. ―O vermelho possui 
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também uma significação fúnebre e a cor púrpura segundo Artemidorus, tem relação com a 

morte‖. 

Nesse mesmo sentido se constitui a cena para a sequência musical The Happiest Days 

of our Lives/ Another Brick in the Wall – Parte II. Waters direciona uma crítica ao modelo 

educacional britânico do período pós-guerra. A concepção de escola como uma estrutura de 

poder repressiva pode ser depreendida não somente através das letras ou das músicas das 

canções, mas, sobretudo, através dos sistemas semióticos modelizante que constroem modelos 

estruturais diversos de comunicação no espetáculo. Assim, a gigantesca e amedrontadora 

marionete que representa o professor na narrativa, o áudio pré-gravado que reproduz o som de 

um helicóptero, a luz branca focalizada em movimento simulando uma perseguição e o tom 

de voz ameaçador de Waters que também faz uso de um processador vocal que simula uma 

comunicação via rádio ou o uso de um megafone constituem sistemas de signos que articulam 

e modelizam a cena em The Happiest Days of our Live para além da crítica ao sistema 

educacional e seus professores. 

Escrita como um ataque à aprendizagem mecânica responsável por produzir um pouco 

mais do que clones sociais incapazes de produzir um pensamento crítico e imaginativo, a 

versão cinematográfica de Another Brick in the Wall Part II apresenta um grupo de crianças 

na escola usando uma mesma máscara com pequenos orifícios para os olhos que possibilitam 

apenas uma visão muito estreita em relação ao que acontece no mundo, enquanto o pequeno 

orifício na boca se torna signo de uma capacidade limitada de exprimir os pensamentos. Para 

Ottellin (2017), tal representação significa que as crianças não apenas estão isoladas do 

mundo, mas também uma em relação às outras. No filme Pink Floyd The Wall, elas aparecem 

enfileiradas como réplicas sem rotos em uma espécie de linha de montagem, seguindo uma 

lenta marcha que as conduzem até uma grande máquina moedora. Ao caírem em uma espécie 

de fosso para dentro desta máquina são transformadas em carne processada, que no dado 

contexto é signo da homogeneização produzida pelo sistema educacional de que fala Waters e 

que leva Pink a adicionar mais um tijolo em seu muro psíquico. 

Na turnê 2010-2013, os signos articulados para esse momento do espetáculo 

reconstroem os temas da opressão e da segregação próprio da sequência The Happiest Days of 

our Lives/ Another Brick in the Wall – Parte II. Assim, no espetáculo, uma imensa marionete 

dá forma à figura de um professor que segura bastão com uma das mãos para simbolizar esse 

sistema educacional, cuja autoridade opressiva, incorporada no professor, tenta sufocar a 

liberdade imaginativa das crianças através do processo de homogeneização das mentes. 

Durante a execução da canção no show, um grupo de crianças participa da cena realizando 
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uma coreografia a partir da segunda parte da música. Todas elas estão vestindo uma camiseta 

com a seguinte mensagem: Fear Builds Walls
13

. O sentido manifestado por esta frase 

relaciona-se tanto no nível individual da narrativa, quanto no sentido coletivo do espetáculo. 

A experiência individual de Pink e seu muro psicológico como signo reclusão, que tanto o 

protege como o aliena e o reprime. Essa ambiguidade transmitida pelo símbolo do muro 

também alcança o nível coletivo do espetáculo na construção dessa semiose que ressignifica 

os sistemas opressivos contemporâneos. 

 

A muralha é tradicionalmente a cinta protetora que encerra um mundo e 
evita que nele penetrem influências nefastas de origem inferior. Ela tem o 

inconveniente de limitar o domínio que ela encerra, mas a vantagem de 
assegurar sua defesa. [...] Talvez seja também como símbolo de separação 

que se deve interpretar o famoso Muro das Lamentações. Assim, chegar-se-

ia à significação mais fundamental do muro: separação entre os irmãos 
exilados e os que ficaram; separação-fronteira-propriedade entre nações 

tribos, indivíduos; separação entre famílias; separação entre Deus e a 

criatura; entre o soberano e o povo; separação entre os outros e eu. O muro é 
a comunicação cortada, com a sua dupla incidência psicológica: segurança, 

sufocação; defesa, mas prisão. (CHEVALIER E GHEERBRANT, 2012, 
p.626) 
 

 

Essa mesma dualidade está presente no nível político que a adaptação assume. Dessa 

perspectiva, o signo do muro está para a segregação dos povos, uma vez que a imagem dele 

está na memória coletiva como símbolo de divisão entre os povos. Mas, como lembra 

Chevalier e Gheerbrat o muro também pode ser símbolo de proteção. A crítica dirigida por 

Waters reforça um primeiro aspecto e se opõe a essa visão que vem sendo apresentada por 

governos como forma de garantir proteção contra os supostos povos inimigos, como no 

exemplo do Muro da Cisjordânia
14

, projeto apresentado e executado pelo governo israelense 

que tem como principal justificativa o discurso da segurança para o povo judeu. Todavia, o 

muro acabou não apenas separando palestinos e israelenses, como também separou palestinos 

de palestinos como pode ser conferido no documentário ―Um Mundo de Muros‖ produzido 

pela TVFolha.  

                                                             
13

 O medo constrói muros. 
14 Os acordos de Oslo de 1993, negociados por Yossi Beilin, levaram à divisão da Cisjordânia em áreas de 

controle entre israelenses e palestinos. Acreditava-se que haveria paz em breve – até o assassinato do premiê 

israelense Yitzhak Rabin em 1995 por um ultranacionalista judeu. Em 2000, palestinos se levantaram contra a 
ocupação israelense na Segunda Intifada. Israel reivindicou a criação de um muro para a separação de judeus e 

árabes, chamado por Israel de ―Cerca de Segurança‖ Em 2003 em sessão extraordinária a Assembleia Geral 

aprovou o texto que ressaltava a preocupação com o traçado do muro, com o temor de prejudicar futuras 

negociações, além de prejudicar fisicamente o ir e vir dos palestinos, podendo vir causar sérios danos 
humanitários ao povo Palestino. 
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Em The Wall Live a ideia de segregação e desumanização pelo medo tem como 

símbolo o muro, que neste enquadro é uma barreira não apenas psicológica, como também 

sócio-política na imagem de um drástico e intransponível obstáculo físico. A concepção de 

medo que transforma o outro em potencial inimigo é confirmada, quando, ao termino da 

música, o público ouve o barulho que simula o som de um metrô e em seguida pode ver a 

sombra dele projetada no telão. Na sequência uma voz ordena que alguém fique parado. 

Então, o som de disparos por arma de fogo é ouvido e a foto do brasileiro Jean Charles
15

 é 

projetada no telão, deslocando o sentido do contexto escolar opressor para aquilo que Waters 

define como terrorismo de Estado. 

O arranjo de todos esses sistemas de signos no espetáculo mais uma vez funciona 

como um mecanismo modelizador capaz de redirecionar o foco interpretativo do nível 

individual para o nível coletivo. Esses signos se combinam para construir uma mensagem 

cujo sentido é captado pelo público em razão da memória coletiva que armazena tais signos 

culturais, transportando a narrativa do nível psicológico individual para o enfoque político e 

sociológico mais uma vez. O significado da narrativa é ampliado, uma vez que nesse 

momento não traz somente a história do jovem Pink que se sente oprimido pela ausência do 

pai, a superproteção da mãe e o sistema educacional britânico do período pós-guerra. The 

Wall continua abordando esses temas, mas, os sistemas semióticos, que passam a interagir na 

narrativa, alargam os horizontes interpretativos ao envolver os movimentos que oprimem em 

um nível global. A modelização no espetáculo ocorre seja através dos signos sonoros e da 

iluminação que simbolizam o helicóptero que no contexto cênico remete a caçada e 

perseguição. Seja na figura do professor que segura um bastão como símbolo opressor, dentre 

outros signos presentes no espetáculo e discutidos nesse texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Jean Charles de Menezes foi um emigrante brasileiro morto com oito tiros à queima-roupa por policiais da 

Scotland Yard, dentro de um trem do metrô de Londres, depois de ser imobilizado. A versão oficial da polícia 

inglesa é de que os agentes policiais o confundiram com um suspeito de terrorismo. (Agência Senado) 
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Figura 3- Roger Waters The Wall – Captura da tela (00h 17min 38s) 

 

 

 

Figura 4 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (00h 17min 34s) 

 

 

Figura 5 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (00h 18min 39s) 
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Figura 6 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (00h 21min 19s) 

 

 

 

Figura 7 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (00h 20min 54s) 

 

 

 

Para Machado (2003, p.50) a ideia de modelização tem como base a concepção de que 

a conversão de sinais em conteúdo informático é um processo ―genuinamente semiótico‖, 

uma vez que decorre da tradução desses sinais em signos. E se fundamenta também no 

entendimento de que ―nenhum sistema semiótico é dado ao pesquisador, mas, sim, 

construído‖. Segundo a autora, modelizar é perceber traços peculiares e desenvolver 

correlações. Desse modo, este trabalho pretende analisar a adaptação da obra The Wall para a 

turnê The Wall Live de Roger Waters, compreendendo-a como um processo de 

ressignificação. Para Machado (2003, p.49) os sistemas modelizantes são as ―manifestações, 
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práticas ou processos culturais cuja organização depende da transferência de modelos 

estruturais, tais como aqueles sob os quais se constrói a linguagem natural‖.  

 

O fato de a língua natural ser considerada sistema modelizante de primeiro 
grau não deve ser entendido como fonte de privilegiamento ou reducionismo 

das particularidades específicas de cada sistema. A língua natural funciona 

aqui como um programa para análise de arranjos cuja configuração é 
particular e específica. Se o contexto geral por onde se encaminham essas 

formulações é o da semiótica da sistêmica, não se pode perder de vista a 

dinâmica correlacional de interligação. (MACHADO, 2003, p.50). 

 

 Os estudos iniciais desenvolvidos em Tártu já buscavam compreender as 

manifestações culturais como linguagens que dependem da relação com outros sistemas. A 

concepção do pensamento sistêmico fundamentou um dos conceitos basilares da semiótica da 

cultura: a tradição da tradução. Segundo Machado (2003, p.28) ―a formulação desse 

mecanismo decorre da análise da compreensão do encontro entre culturas como uma 

experiência dialógica e, portanto, semiótica‖. 

 

Na cultura, a extraposição é o instrumento mais poderoso da compreensão. A 

cultura alheia só se manifesta mais completa e profundamente aos olhos de 
outra cultura (mas não ainda em toda sua plenitude, porque aparecerão 

outras culturas que verão e compreenderão ainda mais). Um sentido 

descobre suas profundidades ao encontrar e ao tangenciar outro sentido, um 
sentido alheio: entre eles se estabelece um tipo de diálogo que supera o 

caráter fechado e unilateral desses sentidos, dessas culturas. Dirigimos à 

cultura alheia novas perguntas que ela não havia se colocado, buscamos sua 
reposta as nossas e a cultura alheia nos responde descobrindo diante de nós 

seus novos aspectos, suas novas possibilidades de sentido. [...] No encontro 
dialógico, as duas culturas não se fundem nem se mesclam, cada uma 

conserva sua unidade e sua totalidade aberta, porém ambas se enriquecem 

mutuamente. (BAKHTIN, 1982, p.352). 

  

 As ideias de Bakhtin acerca dos encontros dialógicos de culturas foram fundamentais 

para a concepção da ―tradução da tradição‖ como um dispositivo essencial para a análise 

semiótica de extração russa. Encontros dialógicos são facilmente reconhecidos no espetáculo 

que será objeto dessa análise. Durante o concerto, ícones de obras como 1984 e Animals Farm 

de George Orwell são retomados e recodificados, mais adiante, no capítulo destinado a 

análise, tais ícones serão discutidos de forma mais aprofundada. Outro importante exemplo 

para ilustrar o conceito de ―tradução da tradição‖ é a referência a obra clássica O Processo de 

Franz KafKa.  
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 Para acentuar o sentido de injustiça e o esmagamento dos direitos individuais 

promovidos por regimes autoritários e totalitários que estão representados em The Wall Live, 

o personagem Joseph K.
16

 é transportado para o contexto do espetáculo. Em Run Like Hell, 

em completo estado de alucinação, Pink surge transvestido de líder de uma facção fascista. O 

ambiente cenográfico cria uma atmosfera de perseguição com sons de sirenes policiais e 

disparo de arma de fogo durante a execução da música. O imperativo constante na letra da 

música aparece projetado no telão: ―You better run
17

‖. E a repetição do verbo no início da 

letra cantada gera forte tensão. As imagens projetadas no muro mostram mensagens cujas 

palavras em vermelho fazem alusão ao sangue, que, por conseguinte, simbolizam a violência, 

ao passo que a fonte da letra remete a uma pichação como signo de resiliência.  

 Joseph K. é conduzido para concerto através da primeira mensagem que aparece no 

muro cenográfico: "Someone must have been telling lies about Joseph K., he knew he had 

done nothing wrong but, one morning, he was arrested
18

". A mensagem constitui a frase de 

abertura de O Processo
19

. Na atmosfera distópica de The Wall, o personagem central da 

clássica obra Kafkaniana é retomado como uma vítima do regime fascista imposto pelo 

Partido dos Martelos, liderado por Pink. Como lembra Lótman (1978), o fato de os signos não 

existirem como fenômenos isolados, separados, mas sim como sistemas organizados, constitui 

uma das regras essenciais de qualquer linguagem. Assim, a fonte e a cor vermelha da 

mensagem no muro é um signo de revelia perante o signo de injustiça simbolizada na 

mensagem que retoma o personagem Joseph k.. A atmosfera de perseguição manifestada 

pelos sons das sirenes e disparos constituem um sistema semiótico de opressão e sufocamento 

contra qualquer ato que simbolize resistência e oposição.  

 

                                                             
16 Joseph K., é o protagonista do romance alegórico O Processo (1925), de Franz Kafka. Ele é um empregado 
bancário comum que é preso por um crime não especificado e condenado sem ao menos compreender seu 

julgamento. 

 
17 ―É melhor você correr!‖ 
 
18 ―Alguém certamente havia caluniado Josef K., ele sabia que não tinha feito nada de errado mas, numa manhã, 

foi detido‖. 
 
19

 O Processo é um romance de Franz Kafka que inspirou muitos dramaturgos, cineastas e músicos. O romance 

narra a história de um homem que, pós ser acordado no dia do seu trigésimo aniversário por oficiais, é 

interpelado e detido e, após sofrer um longo processo judicial é condenado por um tribunal secreto, sem que lhe 
seja dito ao certo o crime que ele poderia ter cometido. 
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Figura 8 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (01h 45min 35s) 

 

 

Figura 9 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (01h 46min 16s) 

 

 

 

 

2.4. SIGNOS DO TEATRO 

 
  

 O teatro é um universo onde orbita uma infinidade de signos. Para Barthes (2012, 

p.25) é a representação cênica um ―ato semântico extremamente denso que utiliza, como 

meios de comunicação, significantes que desembocam quase sistematicamente na conotação‖. 

Portanto, o teatro, acima de todas as demais manifestações artísticas, é a arte da convenção, 

uma vez que a representação cênica necessita de uma codificação muito forte. A arte do 

espetáculo abarca todos os domínios da atividade humana e se serve tanto do sistema 

linguístico da palavra, como frases projetadas no telão, quanto de sistemas de significação 
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não-linguística, como as marionetes por exemplo. Faz uso tanto de signos visuais, como a 

iluminação, quanto sonoros, como sons de disparos que fazem a alusão a tiros. Isso explica a 

razão pela qual o teatro resiste às tentativas de leitura semiótica. Essa abundância e densidade 

da arte do espetáculo torna essa investigação mais complexa quando comparada ao estudo 

realizado em outros domínios da arte. 

 O interesse nos elementos artísticos e culturais levaram os estudiosos da linguagem a 

pesquisar a relação de sentido entre representações estéticas e a articulação de signos que as 

constituíam. Embora o termo signo já fosse largamente empregado por teóricos e realizadores 

de teatro para se referirem a elementos artísticos e meios de expressão próprios da arte teatral, 

não havia a rigor uma semiologia da arte cênica. Contudo, o modo como estas expressões 

eram usadas denota a existência de uma consciência semiológica entre aqueles que se 

ocupavam dessa manifestação artística. É na arte do espetáculo em que o signo se revela com 

―maior riqueza, variedade e densidade‖. ―A palavra pronunciada pelo ator, de início, sua 

significação linguística, isto é, ela é o signo de objetos, de pessoas, de sentimentos, de ideias 

ou de suas inter-relações, as quais o autor do texto quis evocar‖, nas palavras de Kowzan 

(2012 p.97).  

 Apesar de toda essa abundância semântica, apenas o campo da literatura era alcançado 

por esses estudos semiológicos mais rigorosos. Com o tempo, a ampliação do foco dos 

estudos semióticos passou a abranger diferentes manifestações artísticas, mas ainda havia um 

grande distanciamento entre as investigações aplicadas à literatura e aquelas voltadas para as 

demais modalidades artísticas e culturais. Para Kowzan (2012), as artes do espetáculo, por 

exemplo, apesar de disporem de equivalentes linguísticos, quase não evoluíram, em 

comparação, por exemplo, ao progresso dos estudos semióticos nos domínios da literatura ou 

do cinema que também passou a ser abordado através de uma perspectiva científica 

semiológica.  

 

É necessário dizer, aqui, algo sobre essa diferença entre a imagem do teatro e 

a imagem do cinema (ou mesmo da fotografia). C. Mertz ressaltou bem ―o 
estatuto analógico‖ da imagem, isto é, sua ―semelhança perceptiva global 

com o objeto representado‖ (J.P. Lebel), e que é aquilo que os semiólogos 

americanos designam sob  o nome de iconicidade. O que não significa que a 
analogia tem por consequência a ausência de um código; quando a imagem 

(cinema) recopia o ―real‖, reflete-o , sempre está presente um código pois 
toda realidade é codificada (é uma cultura). Tal como diz Metz, !a analogia é 

um meio de transferir códigos: dizer que uma imagem assemelha-se a seu 

objeto ‗real‘ é dizer que , graças a essa mesma semelhança, a decifração da 
imagem poderá  beneficiar códigos que intervenham na decifração do 

objeto‖[...] portanto não se trata de opor a analogia ao código , mas de opor 
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duas atitudes no trabalho artístico: seja copiar, recopiar o código existente na 
realidade habitual- portanto, transgressão, isto é, a principal característica da 

obra de arte  e, a partir daí, sua parte de invenção contra o real.  
(DEMARCY, 2012, p.26) 

 

 Para o autor o teatro apresenta por excelência uma situação artificial e este caráter da 

representação cênica torna a necessidade de leitura do ouvinte-espectador algo essencial. 

Assim, a linguagem do espetáculo precisa operar no ouvinte-espectador de modo que ele seja 

capaz de decifrar o código e compreender a linguagem teatral. A linguagem visual das artes 

cênicas ocupa uma posição intermediária entre a linguagem visual escrita e a linguagem 

visual cinematográfica.  

 Segundo Demarcy (2012, p.27), diferentemente da linguagem visual verbal, a 

linguagem teatral se alimenta no real perceptível ―a fim de construir-se como linguagem‖. 

Assim, a palavra ―viatura‖, por exemplo, serve à escrita levando até a mente do leitor a 

imagem de um veiculo utilizado por policiais em ação, por exemplo. Para obter o mesmo 

efeito, a linguagem cinematográfica, por sua vez, faria aparecer na tela um automóvel 

equipado com sirenes, sinalizadores visuais e pinturas especiais para identificação. Já o 

espetáculo encontrará um elemento sonoro ou visual para fazê-la ―surgir no espírito do 

ouvinte-espectador‖. Em Run Like Hell, por exemplo, o som de uma sirene traz para cena a 

imagem do veículo e seus múltiplos sentidos. O espectador, portanto, não recebe 

imediatamente o objeto, como na linguagem do cinema, ele precisa, no caso do exemplo 

posto, compreender o signo sonoro, semelhante como faz o leitor em relação à escritura, mas 

com menos rigor e menor distanciamento entre o significante e o significado. 

 A arte do teatro dispõe de uma ampla variedade de sistemas sígnicos. Na 

representação cênica tudo pode adquirir valor simbólico. O espetáculo serve-se tanto de 

signos verbais como sistemas da significação não-linguísticos como signos visuais, sonoros e 

os gerados em função de expressões artísticas específicas. Ademais, a um mesmo signo, a 

depender do contexto cênico e da sua relação com os demais sistemas de signos, pode ser 

atribuído diferentes valores simbólicos. Para Kowzan (2012) não há sistema de signos que 

não seja adequado ao teatro. Toda essa riqueza semiológica da arte do espetáculo de algum 

modo esclarece a razão pela qual as artes cênicas foram evitadas pelos teóricos do signo. 

 

Os signos no teatro raramente se manifestam em estado puro. O simples 

exemplo das palavras ―eu te amo‖ acabou de dizer-nos que o signo 
linguístico é acompanhado frequentemente do signo da entonação, do signo 

mímico, dos signos de movimento, e que todos os outros meio de expressão 
cênica , cenário, vestuários m maquilagem, ruídos, atuam simultaneamente 
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sobre o espectador na qualidade de combinações de signos que se 
completam, se reforçam, se especificam mutuamente ou, então, que se 

contradizem. (KOWZAN, 2012, p.99). 

 

 Em razão da complexidade desses signos e da densidade dos sistemas semióticos da 

arte do espetáculo, tornou-se bastante complexo qualquer investida no que diz respeito à 

sistematização da linguagem dos signos do teatro. Ademais, o espetáculo contempla inúmeras 

outras expressões da arte que permanecem quase inexplorados pelos estudos semiológicos. O 

espetáculo cênico mobiliza sistemas de signos que são oriundos de outras expressões da arte e 

códigos culturais, promovendo uma intersemiose. 

 Mas, a partir dos estudos de Lótman (1978) a respeito das estruturas das expressões 

artísticas, que as investigações em torno da arte enquanto sistemas de signos ganharam forte 

impulso. O autor compreendeu que a arte, assim como as línguas naturais, estabelece uma 

relação entre um emissor e um receptor, portanto é um meio através da qual as pessoas 

efetivam comunicação e, operando signos que não necessariamente os linguísticos, 

transmitem informações. Desse modo, a arte pode ser considerada uma linguagem dotada de 

um estruturalidade sobre qual diferentes sistemas semióticos são arranjados para efetivar o ato 

comunicativo. 

 Os signos empregados na arte cênica pertencem à categoria de signos artificiais, uma 

vez que resultam de processos da vontade dos atuantes e realizadores do espetáculo. São 

criados de forma premeditada com o objetivo de comunicar e expressar, portanto são signos 

funcionais. O espetáculo teatral faz uso dos signos oriundos das mais diversas atividades 

humanas e, por mais naturais que sejam esses signos, quando utilizados no espetáculo obtém 

um valor significativo mais acentuado e expressivo. Assim, o espetáculo cênico também 

transforma signos naturais em artificiais. Portanto, todos os signos empregados na arte teatral 

compartilham esse caráter. 

 Kowzan (2012) delimita os principais sistemas de signos utilizados na arte do teatro. 

Mas os sistemas de signos de um determinado espetáculo podem ser analisados de muitas 

maneiras diferentes. Todavia, para o desenvolvimento desta análise tomaremos a classificação 

proposta por Kowzan. Tal divisão é arbitraria, como qualquer outra classificação, e comporta 

treze sistemas de signos: Palavra, Tom, Mímica, Gesto, Movimento, Maquilagem, Penteado, 

Vestiário, Acessório, Cenário, Iluminação, Música e Ruído. Tais sistemas podem ser 

reagrupados de diferentes maneiras com o objetivo de se obter uma classificação mais 

sintética. Os sistemas ―Palavra e Tom‖, por exemplo, podem reportar-se ao ―Texto 

Pronunciado; ―Mímica, Gesto e Movimento‖ à ―Expressão Corporal‖; ―Maquilagem, 
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Vestuário e Penteado‖ às ―Aparências Exteriores do Ator‖; ―Acessório, Cenário e 

Iluminação‖ ao ―Aspecto do lugar cênico‖; ―Música e Ruído‖ aos ―Efeitos Sonoros Não-

Articulados‖. Assim, abordaremos os signos presentes em The Wall Live a partir da proposta 

de Tadeus Kowzan. 

 Os signos que constituem este espetáculo são oriundos de diversos sistemas 

semióticos: música, cinema e outros signos próprios da linguagem do teatro. Estes sistemas 

sígnicos têm a função de caracterizar personagens, o tempo, o ambiente e a própria ação, 

construindo efetivamente uma adaptação com estética cinematográfica e caráter cênico. O uso 

de máscara por parte da plateia, por exemplo, amplia o espaço cenográfico e coloca o público 

em condição atuante na cena. A réplica de um bombardeiro que sobrevoa o público simula um 

ataque aéreo em outro momento. As projeções caracterizam o ambiente e também pode 

indicar o transcorrer do tempo, quando ocorre uma combinação destes signos com os signos 

da iluminação por exemplo. Assim, este trabalho irá analisar o nível alegórico da narrativa 

com o objetivo de compreender como os elementos cênicos no show constroem a 

ressignificação de regimes como fascismo, nazismo e stalinismo e como ocorre o processo de 

tradução da tradição de ícones da cultura literária e do imagético da guerra para a adaptação 

teatral de The Wall. Refletindo como ocorre a transposição do conteúdo verbal das músicas 

para os demais sistemas modelizantes que constituem a cena teatral e conferem sentido ao 

espetáculo.  
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3. THE WALL LIVE À LUZ DA SEMIÓTICA DA CULTURA 

 

Durante o concerto, o icônico álbum The Wall é tocado de forma integral. 

Obviamente, as músicas e as letras das canções representam a tônica do concerto e constituem 

os elementos chaves para compreensão da narrativa do espetáculo. As letras, as falas, as frases 

e textos projetados constituem a composição verbal, que se une a diversas outras linguagens 

com o propósito de transmitir o conceito da obra. Em outras palavras, as letras das canções; as 

músicas; a iluminação; os efeitos sonoros; os figurinos usados pelos músicos-atores; as frases, 

as fotografias e os vídeos projetados; os movimentos cênicos e gestuais dos músicos-atores 

constituem sistemas de signos que se combinam e se articulam com o propósito de criar 

significados, formando, portanto, a semiose do espetáculo The Wall Live. A ópera rock de 

Waters transcende a concepção de show ao combinar e articular esses diversos sistemas 

sígnicos, alcançando caráter de teatralidade.  

 

A linguagem do teatro, com efeito, serve-se de uma série de outras 

linguagens particulares (a do gesto, do cenário, da iluminação, do traje) de 
tal modo que se pode falar, com Barthes, que a ―teatralidade é uma espessura 

de signos e de sensações que se edifica em cena a partir do argumento 
escrito, é esta espécie de percepção ecumênica dos artifícios sensuais, gestos, 

tons, distâncias substâncias, luz, que afogam o texto sob a plenitude de sua 

linguagem exterior. (COELHO, 2012, p.12). 

 

 Para Coelho (2012) o espetáculo cênico é uma fusão de diversas outras linguagens e 

expressões artísticas, as quais se relacionam de uma maneira específica e peculiar na 

constituição de um sistema semiótico próprio da linguagem teatral. Portanto, o teatro tem, de 

fato, um sistema de ordenação e combinação dessas várias linguagens. Embora as expressões 

mais fortes do show do Roger Waters sejam, como já dito, as músicas e as letras de suas 

composições, a apresentação se utiliza de muitos outros sistemas sígnicos, através dos quais o 

sentido da obra é transmitido, ampliado, atualizado e até mesmo redirecionado. Portanto, para 

além do conteúdo linguístico e musical, os diversos estímulos visuais, sonoros, simbólicos e 

cenográficos conferem uma estética teatral à obra, situando-a numa espécie de zona de 

intersecção onde os elementos cênicos se fundem aos musicais durante o concerto. Este 

trabalho tem o objetivo de compreender como se dá o processo de semiose do espetáculo a 

partir dos signos do teatro.  

 Nas palavras de Eco (2003, p.17), quando ocorreu o Primeiro Congresso Internacional 

de Semiótica, ―a explosão da música e do teatro‖ eram os fatos novos naquela ocasião. 
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―Tratava-se de duas artes em que o desenvolvimento de uma pesquisa semiótica fora muito 

lento por razões opostas‖. Todavia, isso mudou e cada vez são desenvolvidas investigações, 

pesquisas e simpósios sobre essas expressões artísticas. Apesar da semiótica da cultura ser 

uma corrente bastante nova, os primeiros estudos foram desenvolvidos a partir da segunda 

metade do século XX, o desafio desta pesquisa não foi necessariamente encontrar trabalhos 

que conferissem um sólido aporte teórico, do mesmo modo, em sentido estrito, já há diversas 

teses pesquisas acerca da natureza semiótica da música e, sobretudo do teatro. O desafio foi 

ousar transitar nesse espaço de confluência em que há contato entre sistemas de signos de 

natureza tão diversa. A narrativa contida nas letras, o próprio concerto musical em si, a 

representação simbólica através dos signos do teatro na adaptação para os palcos e o caráter 

transmidiático da obra faz dela um fenômeno ―multinivelar‖.  

Tanto é que os elementos simbólicos de caráter cênico e cinematográfico se fazem 

presentes antes mesmo de o concerto musical ser iniciado. O público presente em algum dos 

shows da excursão do The Wall Live pode ouvir através do sistema de som do espetáculo a 

reprodução de uma emblemática cena de Spartacus, filme de 1960 estrelado por Kirk Douglas 

e dirigido por Stanley Kubrick. A descrição desse momento inicial é importante uma vez que 

funcionou como uma espécie de prenunciação do redirecionamento do conceito na adaptação. 

As falas ouvidas no concerto pertencem à cena em que um general romano, após estabelecer 

um cerco ao grupo dos remanescentes do exército de escravizados de Roma, liderado por 

Spartacus, ordena-lhes que entreguem o líder sob pena de execução de todos que se 

rebelaram, caso o pedido não seja acatado. Não havendo alternativas para uma saída 

estratégica em razão da geografia do local e não havendo a possibilidade de enfretamento em 

razão do número significativamente inferior em comparação ao do exército romano, para 

evitar a matança de seus companheiros, Spartacus se apresenta pronunciando as seguintes 

palavras: ―I’m Spartacus‖. Todavia, imediatamente cada um deles, como demonstração de 

lealdade, foi repetindo de forma sucessiva a mesma frase ―I’m Spartacus‖
20

, até que a frase se 

tornasse um coro de milhares de revolucionários na luta pela resistência.  

 

Enquanto a questão da terra mobilizava as camadas mais pobres da 
sociedade, setores ainda mais explorados lutavam por um direito mais 

elementar: a liberdade e a vida. Entre os anos de136 a 132 a.C., mais de 70 
mil escravos levantaram-se em armas. Chegaram a dominar a Sicília, mas no 

final foram vencidos e duramente reprimidos pelas legiões. Décadas mais 

tarde, entre 73 e 71 a.C., ocorreu a mais famosa rebelião de escravos da 
história romana, que mobilizou mais de 90 mil escravos liderados pelo 

gladiador Espártaco. (MOTA, 2002, p.74). 

                                                             
20

 “Eu sou Espártaco.” 
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 Segundo o historiador Schiavone (apud COTRIM, 2005, p.86) ―O Mar Mediterrâneo 

foi um mar de comércio, mas também, se não principalmente, um mar de escravidão‖. Roma 

se tornou uma das cinco sociedades escravistas da história ocidental. Como consequência da 

expansão militar, muitos prisioneiros de guerra se tornaram escravos, o que aumentou 

consideravelmente o número de pessoas escravizadas. Roma, sobretudo a partir da república, 

utilizou-se do trabalho escravo intensamente. Resistindo à exploração e a condição desumana 

a que eram submetidos, milhares de homens, sob a liderança de Espártaco, organizaram várias 

revoluções e ameaçaram o Poder de Roma. Para Rossi (2011), ―na revolta de Espártaco, mais 

do que qualquer outra, a possibilidade de se obter a liberdade esteve no horizonte‖.  

Na cultura popular, a insurreição de Espártaco tem sido uma fonte de fascínio e 

inspiração para produções musicais, literárias e cinematográficas, bem como outras produções 

culturais, tornando-se símbolo do anseio pela liberdade, da luta contra a opressão e pela 

desintegração do status quo. Ao reproduzir tal cena, o espetáculo The Wall está retomando um 

signo absorvido pela cultura ocidental como símbolo da liberdade e da resistência contra 

sistemas de violência que oprimem e desumanizam determinados grupos tomados como 

inferiores na sociedade. Além da reprodução do áudio, a frase ―I’m Spartacus” foi projetada 

no telão em diferentes idiomas a cada vez que era pronunciada.  Esse recurso semiótico 

linguístico e visual possibilitou expandir e multiplicar o exército de Spartacus, uma vez que a 

resistência contra a opressão é transcontinental e a luta pelos direitos humanos e a liberdade 

dos indivíduos transpassa quaisquer fronteiras, portanto independe de idioma, nacionalidade, 

etnia, raça, sexo, religião ou qualquer outra condição. 

 

Figura 10 - Prelúdio - Roger Waters in Rome – Captura da tela no Youtube (00h 01min 30s) 
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Figura 11 - Prelúdio - Roger Waters in Bucharest – Captura da tela no Youtube (00h 00min 30s) 

 

 

 Ainda durante o prelúdio do espetáculo, dois "soldados", sob a luz de um refletor, 

surgem no palco vestindo uniformes militares e com uma espécie de brasão em uma faixa 

vermelha que envolve o braço esquerdo. O emblema tem formato circular preenchido com as 

cores branco e vermelho e apresenta dois martelos cruzados ao centro. Eles arrastam um 

boneco através do palco e seguram-no ao longo da audição do trecho do filme Spartacus. Ao 

fim, através de um recurso ventríloquo, o boneco é levado a fazer um gesto que indica punho 

cerrado e braço direito erguido. Este sinal nasceu após a Primeira Guerra Mundial já para 

marcar uma posição de resistência político, tornando-se ainda mais significativo a partir da 

Guerra Civil espanhola. 

 

Quando vemos as fotografias feitas ao longo dos três longos anos durante os 

quais a Espanha esteve imersa em uma guerra civil (1936-1939), percebemos 
um gesto sendo reiteradamente realizado pelos partidários do lado 

republicano. Também conhecidos como legalistas, estes foram os homens e 

mulheres que se mantiveram leais ao governo de Frente Popular 
legitimamente eleito no início de 1936, interrompido por um golpe militar 

comandado pelo general Franco em julho daquele mesmo ano. (ZERWES, 
2018) 

 

 Após esse movimento o boneco é rapidamente jogado ao chão e, em seguida, os 

soldados marcham para fora da cena. Abandonado no palco, o boneco está desnudo, não há 

uma única peça roupa sobre seu corpo; e, em razão da natureza flácida do material com o qual 

fora produzido, é facilmente dobrável e não pode permanecer em pé sem que seja pela 

vontade de outrem. Os olhos e a boca são representados por três cavidades circulares e não há 

nenhuma representação de cabelo na cabeça do boneco. No contexto em que aparece, o 

público reconhece nesse recurso cênico a representação da desumanização, do homem 
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desprovido de qualquer direito e proteção, rebaixado à condição de coisa e a completa 

insignificância.  A degradação da condição humana é tratada pelo escritor italiano Primo Levi 

em um dos trabalhos memorialísticos mais relevantes do século XX: Isto é homem? Sobre a 

condição em Auschwitz, Levi escreve: 

 

Pela primeira vez, então, nos damos conta de que a nossa língua não tem 

palavras para expressar esta ofensa, a aniquilação de um homem. Num 

instante, por intuição quase profética, a realidade nos foi revelada: chegamos 
ao fundo. Mais para baixo não é possível. Condição humana mais miserável 

não existe, não dá para imaginar. Nada mais é nosso: tiraram-nos as roupas, 
os sapatos, até os cabelos; se falarmos, não nos escutarão – e, se nos 

escutarem, não nos compreenderão. Roubaram também o nosso nome, e, se 

quisermos mantê-lo, deveremos encontrar dentro de nós a força para tanto, 
para que, além do nome, sobre alguma coisa de nós, do que éramos. (LEVI, 

1988, p. 32). 

 

 Levi nasceu em meio à ascensão do fascismo na Itália e foi aprisionado no campo de 

concentração de Auschwitz pelos nazistas durante a Segunda Guerra. Em seus escritos Levi 

testemunha e questiona a natureza humana. A vulnerabilidade da condição humana e a 

coisificação do ser diante da experiência ameaçadora de regimes totalitários de que fala Levi 

são representados no palco pela presença do inerte boneco, que simboliza a incapacidade de 

reagir tanto no aspecto físico, quanto no moral e psicológico diante da força esmagadora de 

regimes como o nazismo. Esse estado de alienação é um dos pilares da narrativa em The Wall 

que transcende a órbita do indivíduo e alcança o nível coletivo em sua última adaptação para 

os palcos.   

Após o prelúdio, a melodia de Outside the Wall é executada por um trompete, a 

canção é a última faixa do álbum The Wall, mas também marca uma pequena introdução, ao 

fundo, até o início intempestivo de ―In the Flesh?‖ Assim como no álbum, o show também 

segue essa ideia circular, a música que finaliza o espetáculo é a mesma ouvida durante o 

prelúdio do concerto. Segundo Chevalier e Gheerbrant (2012, p.250) ―O movimento circular é 

perfeito, imutável, sem começo, nem fim e nem variações; o que habilita simbolizar o tempo‖. 

Para Urick (2010) muitos dos ―tijolos‖ emocionais com os quais Pink construiu seu ―muro‖ 

foram herdados de gerações anteriores (pai, mãe, professor, país etc.), que antes herdaram os 

escombros de seus ancestrais, e assim sucessivamente, como o movimento circular e imutável 

do tempo descrito por Chevalier e Gheerbrant em seu Dicionário de Símbolos. No mesmo 

sentido, ao fim do espetáculo, durante a execução de música Outside the Wall, Pink está 

cantando em meio aos tijolos descartados que outrora o isolavam no interior de um muro, mas 

que agora são deixados como herança para as futuras gerações. Se a história específica de 
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Pink tem um começo, meio e fim; o conceito do espetáculo The Wall Live se aplica a história 

da humanidade e tem caráter universal e cíclico. 

 A parte musical do concerto propriamente dito tem início de forma súbita e bastante 

intensa, quando a melancólica melodia de "Outside the Wall" tocada por um trompete é 

interrompida no meio de umas de suas frases musicais pelos arranjos fortes e dramáticos de In 

the Flesh? O questionamento no título da canção possui um valor provocativo, uma vez que 

In the Flesh é o nome dado à turnê que levou Waters a refletir sobre a ―barreira‖ que havia 

sido formada entre o Pink Floyd e o seu próprio público. Visualmente o espetáculo começa de 

forma muito expressiva com uso de efeitos pirotécnicos, fumaça artificial por nuvem de gases, 

luzes projetadas no palco e a partir dele. A tonalidade fechada avermelhada no ambiente 

teatral e refletores que geram luzes mais focalizadas que se movimentam incessantemente 

criam um clima militarista e beligerante.  

 

Universalmente considerado como o símbolo fundamental do princípio da 

vida, com sua força seu poder e seu brilho, o vermelho cor de fogo e sangue, 
possui, entretanto, a mesma ambivalência simbólica destes últimos, sem 

dúvida, em termos visuais, conforme seja claro ou escuro. O vermelho-claro 
brilhante, centrífugo, é diurno, macho tônico, incitando a ação, lançando, 

como um sol, seu brilho sobre todas as coisas, com uma força imensa e 

irredutível (KANC). O vermelho-escuro, bem ao contrário, é noturno, fêmea, 
secreto e, em última análise, centrípeto; representa não a expressão, mas o 

mistério da vida. Um seduz, encoraja, provoca, é o vermelho das bandeiras, 

das insígnias, dos cartazes e embalagens publicitárias; o outro alerta, 
inquieta: é o vermelho dos sinais de trânsito, a lâmpada vermelha eu pribi a 

entrada num estúdio de cinema ou de rádio, num bloco de cirurgia etc. É 
também a antiga lâmpada vermelha das casas de tolerância, o que poderia 

parecer contraditório, pois, ao invés de proibir, elas convidam; mas não o é, 

usando se considera eu esse convite diz respeito a transgressão da mais 
profunda proibição da época em questão, a proibição lançada sobre as 

pulsões sexuais, a libido, os instintos passionais. (CHEVALIER, 

GHEERBRANT, 2012, p. 944). 

 

 Esta ambiguidade da cor vermelha é um recurso bastante utilizado no show, para além 

da tonalidade, mais fechada ou mais aberta, utilizada na cena, os demais elementos sígnicos 

do contexto semiótico possibilitam o entendimento da mensagem. O vermelho é 

indubitavelmente a cor mais explorada durante todo o espetáculo, a tonalidade mais clara e 

vívida aparece nas bandeiras, nas insígnias do Partido dos Martelos, também é a cor da 

iluminação durante o comício de Pink. Quando ele assume o caráter de líder fascista, o uso 

deste recurso tem o claro propósito de seduzir. Por outro lado, em Empty Spaces a tonalidade 

escura de vermelho altera toda a atmosfera da cenografia, criando um ambiente noturnal e 

sombrio. 
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 Conforme Chevalier e Gheerbrant (2012, p.495) ―o vermelho é o lugar da batalha – ou 

da dialética – entre o céu e o inferno, fogo ctônico e fogo uraniano‖. Também é signo da 

ascensão do guerreiro que se torna conquistador e o conquistador se torna imperador, 

vermelho é signo de poder. Segundo Pors (apud Chevalier e Gheerbrant, 2012, p.495) ―é o 

púrpura: essa variedade de vermelho era em Roma a cor dos generais, da nobreza, dos 

patrícios: ela tornou-se consequentemente a cor dos imperadores‖. A cor tinha se 

transformado no próprio símbolo de poder supremo. 

 No momento em que Pink começa a cantar a letra da canção de In the Flesh?, 

concomitantemente, uma luz branca é projetada em sua direção e a iluminação passa a 

delimitar a importância deste lugar teatral. Segundo Kowzan (2012, p.113) o facho de luz, 

além de delimitar o lugar momentâneo da ação, pode colocar em evidência determinado ator 

ou objeto em relação aquilo que está a sua volta; ―ela se torna o signo da importância, 

momentânea ou absoluta, da personagem ou do objeto iluminado‖. Apesar dos diversos 

estímulos visuais, o público compreende que o foco passa a estar na história que começa a ser 

contada pelo protagonista. Nesse momento letra e música se articulam para construir a 

narrativa e o tom da voz, a forma pela qual a letra é cantada especificamente, faz alusão a um 

discurso que se revela autoritária não exatamente pelas palavras, que são do campo semântico 

de espetáculo propriamente dito, mas pelo tom militar empregado que indica ordens a serem 

executadas. Nas palavras de Carrasco (2003) ―a complementariedade entre música e 

linguagem verbal materializa-se na música vocal. Quando associadas, uma empresta a outra 

aquilo que possui, em termos de significação e expressividade, e toma emprestado aquilo que 

lhe é impossível exprimir‖.   

 A narrativa de The Wall compartilha uma característica literária comum às obras 

épicas mais tradicionais, como a Odisseia de Homero, por exemplo. A utilização do recurso 

literário in media res, isto é, começando ―no meio da coisa‖. A técnica é utilizada com o 

propósito de atrair imediatamente a atenção do público. A forma impactante com a qual o 

espetáculo se inicia antes de revelar a história de fundo através de flashbacks não deixa 

dúvidas quanto a isso. O protagonista aparece na história já na vida adulta, realizando um 

concerto de rock e convidando o público para conhecê-lo mais profundamente, além da 

superficialidade aparente: If you wanna find out what's behind these cold eyes/ You'll just 

have to claw your way through this disguise!
21

  

                                                             
21 ―Se você quiser descobrir o que está por trás desses olhos frios / Você só terá que abrir caminho através desse 

disfarce!‖ 
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 Pink está quase que completamente envolto pelo ―muro‖ psicológico que vem 

construindo ao longo da vida e que o distancia do mundo a sua volta. Portanto, no primeiro 

momento, a narrativa apresenta Pink tomado por traumas, frustrações e cólera. Apenas no 

final da primeira música, ao ouvir o choro de um recém-nascido, o público é imediatamente 

transportado para infância de Pink. Segundo Urick (2010), essa justaposição não apenas cria 

uma tensão narrativa entre o oposto polar das personas de Pink, como também deixa o público 

mais ansioso para descobrir como ele se transformou no terrível ditador nazifascista. 

 A teatralização dessa parte do show se constitui por meios dos signos próprios do 

teatro. O figurino, o cenário, a iluminação, o tom de voz, a letra e música se articulam para 

construir uma metáfora dos regimes totalitários. Durante a introdução da música, quando 

todos aqueles efeitos sonoros e visuais criam um ambiente militarista no espaço teatral, o 

símbolo circular nas cores branco e vermelho com dois martelos entrelaçados ao centro é 

projetado no telão central do espetáculo. A mesma imagem aparece em cartazes afixados no 

muro cenográfico, no qual estão grafadas frases como ―Us, not Them”
22

, que operam como 

slogans ideológicos. A mesma insígnia também aparece no centro das diversas bandeiras 

vermelhas empunhadas pelos atores de fundo. Eles, em posição rígida e em ordem, estão 

vestindo gandolas, calças bélicas, cintos táticos, capacetes, coldres pretos com réplicas de 

armas de fogo, óculos de voo e calçando coturnos também pretos. Waters ao centro, como 

líder da facção, surge no palco e, em seguida, veste um sobretudo, um casaco de couro que 

alcança a altura das panturrilhas, também na cor preta e que muito lembra os uniformes 

da Schutzstaffel
23

, usados pela organização paramilitar ligada ao partido nazista  para 

diferenciá-la das Forças Armadas Alemãs regulares e do Partido Nazista. 

 

No teatro, ―o hábito faz o monge‖. O vestuário transforma o Sr. Dupont-ator, 
ou o Sr. Dubois-figurante, em marajá hindu ou num mendigo parisiense, em 

patrício da Roma antiga ou em capitão de um navio, em cura ou em 

cozinheiro. Mesmo na vida real, a vestimenta é portadora de signos 
artificiais de uma grande variedade. No teatro é o meio mais exteriorizado, 

mais convencional de definir o indivíduo humano. O vestuário significa o 

sexo, a idade, a pertinência a uma classe social, a profissão, uma posição 
social hierárquica particular (rei, papa), a nacionalidade, regiões; às vezes 

                                                             
22 ―Nós, não eles.‖ 

 
23

  A Schutzstaffel, organização paramilitar mais conhecida como SS, nasceu em 1920 como uma pequena 

unidade que protegia o Partido Nazista de Munique. Seu contingente não passava, àquela altura, de 280 homens. 
Mas tudo mudou em 1929, quando Adolf Hitler entregou o comando da SS a Heinrich Himmler. Dali em diante, 

a organização não parou mais de crescer. Em 1932, já tinha 52 mil integrantes, e chegaria a 210 mil no final do 

ano seguinte. Tornou-se, assim, uma tropa de choque com atuação em toda a Alemanha, responsável por 

eliminar qualquer foco de resistência ou oposição ao recém-instituído regime nazista. (SZKLARZ, 2018).   
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Nazista
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determina uma personalidade histórica contemporânea. (KOWZAN, 2012, 
p.109). 

 

 

 Kowzan (2012, p.109) atenta para o fato de que ―o poder semiológico do vestuário não 

se limite a definir aquele que o veste‖. Assim, o figurino é signo do tempo meteorológico, do 

tempo histórico, do lugar ou do tempo cronológico. O vestuário é signo, inclusive, dessas 

diversas circunstâncias de forma simultânea; e mais frequentemente, é associado aos signos 

que pertencem a outros sistemas. O vestuário distinto usado pelo protagonista, por exemplo, 

indica que ele ocupa um lugar hierárquico mais elevado frente aos demais. Em The Wall os 

figurinos se harmonizam com o cenário, a música e os signos verbais que constituem a letra 

da canção para manifestar estado psicológico do protagonista e criar uma metáfora ao 

nazismo.  

 A insígnia do partido está presente nos uniformes, nos cartazes e no muro, 

constituindo, assim, a identidade visual do partido nazifascista que é representado em The 

Wall. A imagem dos martelos cruzados também aparece em bandeiras, flâmulas, projeções e 

em representações gestuais, é um símbolo constante durante todo o espetáculo. Segundo 

Chevalier e Gheerbrant (2012) um dos significados para imagem do martelo é a representação 

do mal e da força bruta.  O símbolo gráfico com a imagem dos martelos representa não só o 

conteúdo ideológico do partido como orienta para um movimento de intimidação por parte 

dos membros e adeptos.  

 

Figura 12 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (00h 07min 18s) 
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Figura 13 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (00h 08min 53s) 

  

 

 

Figura 14 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (00h 09min 13s) 
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Figura 15 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (00h 07min 29s) 

 

 

Figura 16 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (00h 07min 31s) 

 

   

Figura 17- Roger Waters The Wall – Captura da tela (00h 08min 24s) 

 

  



61 

 

Figura 18 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (00h 08min 56s) 

 

 

Figura 19 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (00h 07min 41s) 

 

 

 

Figura 20 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (00h 07min 28s) 
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 A imagem na qual os martelos se entrelaçam remete a uma cruz, que facilmente pode 

ser associada à suástica, principal imagem para representação ideológica do regime nazista. 

Do mesmo modo, há uma aproximação com a imagem ícone do comunismo, na qual uma 

foice e um martelo se cruzam. O símbolo, presente inclusive na bandeira da antiga União 

Soviética, surgiu como signo da classe trabalhadora, a foice representava os camponeses e o 

martelo correspondia os trabalhadores industriais, todavia, em razão das atrocidades 

cometidas pelo regime ditatorial, sobretudo durante o período stalinista, o símbolo passou a 

ter conotação bastante negativa, tornando-se símbolo também do totalitarismo. Para Chauí 

(2000) as teses de Marx foram demolidas pelas teses stalinistas. 

 

Muitos traços do stalinismo são semelhantes aos do nazifascimo 
(centralização estatal, partido único com controle total sobre a sociedade, 

militarização, nacionalismo, imperialismo, censura do pensamento e da 

expressão, propaganda estatal no lugar da informação, campos de 
concentração, invenção contínua dos ―inimigos internos‖), mas a diferença 

fundamental e trágica entre eles está  no fato do stalinismo sufocou a 
primeira revolução proletária e deformou profundamente o marxismo, 

marcando com selo totalitário os partidos comunista do mundo inteiro. 

(CHAUÍ, 2000, p. 427). 

 

 Para Ottelin (2017) em The Wall, o objetivo é reunir os símbolos do totalitarismo e 

fascismo sob o imaginário "movimento dos martelos". Os símbolos representam conceitos e 

indicam determinada visão de mundo, eles têm o propósito de propagar e inserir a ideologia 

na mente das pessoas.  Nas palavras de Tchakhotine (1967, p. 369), o símbolo evoca uma 

ideia ou uma doutrina de modo instantâneo, ―o sinal quase mecânico, ou melhor, automático, 

que sugestiona os homens, que os reúne em torno dessa ideia‖. Tais símbolos representam 

doutrinas muito complexas e abstratas, mas utilizam formas simples para expressar 

determinado conteúdo ideológico para aglutinar o maior número de pessoas entorno de uma 

ideia. A simplicidade desses símbolos, no que se refere ao traço e a forma, facilita sua 

reprodução e disseminação que leva a multiplicação do número de adeptos. Tchakhotine 

(1967) relata que os nazistas: 

 

Serviam-se da propaganda simbólica e empregavam, com esse fim, um 

símbolo muito simples do ponto de vista gráfico, a cruz gamada, que 
desenhavam por toda parte e em grande quantidade. Exatamente porque era 

de tão fácil reprodução, foi copiada aos milhões e serviu de sinal excitante, 
fazendo nascer nas massas uma certa reação nervosa, que nos é familiar, 
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agora que conhecemos as experiências e as conclusões de Pavlov, a respeito 
da criação dos reflexos condicionados. (TCHAKHOTINE, 1967, p. 262). 

 

 Assim, segundo o autor, a ideologia do regime se manifesta através dessas 

representações simbólicas que facilmente são afixadas e difundidas. Segundo Garcia (1988, 

p.78) ―a propaganda ideológica permite disseminar, para toda sociedade, de forma persuasiva, 

as ideias de um determinado grupo. A ideologia, dessa forma, se espalha e impregna todas as 

camadas da sociedade‖. O regime nazista fez bastante uso dos meios publicitários como 

forma de propagar as ideias do partido. Joseph Goebbels, um dos mais conhecidos integrantes 

do regime nazista, foi proeminente na atividade publicitária e utilizou inúmeros instrumentos 

propagandísticos com o propósito de difundir os signos do nazismo e até mesmo para incitar o 

ódio ao povo judeu. 

 As bandeiras apresentadas no espetáculo também fazem clara alusão ao regime 

totalitário alemão. A predominância da cor vermelha com um alvo círculo ao centro são 

elementos que constam tanto na bandeira nazista quanto na bandeira da facção liderada por 

Pink em The Wall. A distinção se dá apenas pela substituição da suástica pelos martelos ao 

centro, que entrelaçados assumem a forma de cruz. Nesse mesmo sentido, constituem-se 

como as cores do partido ficcional o preto, o vermelho e o branco, as mesmas do regime da 

Alemanha nazista.  

 E assim como ocorreu na Alemanha, em The Wall a comunicação simbólica, simples, 

direta e muito visual se torna um elemento fundamental na estratégia de conquista pelo 

regime totalitário da narrativa que se utiliza de imagens simples e slogans de fácil 

compreensão para propagar sua ideologia. A faixa que envolve o braço esquerdo de Waters 

com o emblema da facção também é uma clara alusão ao nazismo. São muitos os registros 

fotográficos da época do regime que mostram os membros do alto escalão do partido nazista 

usando sobre o braço esquerdo uma faixa vermelha com alvo circular branco e a suástica no 

centro como parte da uniformização. Além do símbolo gráfico e das cores, constatam-se 

outros aspectos que fazem alusão a este período – um dos signos sonoros mais marcantes do 

espetáculo ocorre ao fim de In the Flesh?, quando o público escuta o som das chamadas 

―trombetas de Jericó‖
24

, o aterrorizante som das sirenes instaladas sobre os trens de pouso dos 

Stukas, aeronave símbolo do poder aéreo alemão durante os primeiros anos da Segunda 

Guerra Mundial. 

                                                             
24

 A sirene aterrorizante do Stuka era carregada abaixo de uma das asas e era acionada por uma hélice de cerca 

de 70 cm de diâmetro. Ela era apelidada de ―Trombeta de Jericó‖, em referência a passagem bíblica em que as 
muralhas da cidade foram derrubadas após sacerdotes tocarem trombetas. 
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O Junkers JU 87, mais conhecido Stuka, corruptela do termo alemão 

Sturzkampfflugzeug, ou ―bombardeiro de mergulho‖ era tripulado pelo piloto 

e um artilheiro de popa e foi um dos aviões associados à Luftwaffe durante a 
Segunda Guerra Mundial. Projetado antes do conflito voou pela primeira vez 

em 1935 e viu ação no ano seguinte, durante a Guerra Civil Espanhola. De 
fato, muitos armamentos alemães que seriam usados na Segunda Guerra 

Mundial foram testados na Espanha, quando republicanos e nacionalistas 

lutaram pelo poder. Enquanto os republicanos eram apoiados pelos 
soviéticos, os quais enviaram não somente equipamentos militares, mas 

oficiais, pilotos e soldados e os nacionalistas recebiam suporte da Alemanha 

nazista.  (BLANC, 2015, p.71). 

  

Nas palavras de Arendt (2012, p.417), Hitler usou a Segunda Guerra Mundial 

conscientemente com o objetivo de ―desenvolver e aperfeiçoar‖ o governo totalitário na 

Alemanha. E a narrativa apresenta ao público o protagonista na figura de um órfão de guerra, 

cujo pai perdera a vida lutando contra os nazistas na batalha de Anzio durante a Segunda 

Grande Guerra. Portanto, o conflito é muito significativo na trama do The Wall.  O 

surgimento do Stuka e o som da sirene nele instalada constitui durante o espetáculo um 

importante signo que remete a Segunda Guerra Mundial. É o processo de ressignificação, ou o 

que Machado (2003) chama de ―tradução da tradição‖. Este signo sonoro é retomado para que 

seja rememorada a segunda guerra no tempo presente.  

  Neste tipo de aeronave, os alemães executaram contra a Polônia na madrugada do 

primeiro dia de setembro do ano de 1939 o primeiro bombardeio da Segunda Guerra Mundial. 

Segundo Blanc (2015), o Stuka destacou-se nas campanhas dos Balcãs, da África, do 

Mediterrâneo, e nos primeiros estágios da invasão da União Soviética. Grupos de Stukas 

atacavam sistematicamente enquanto as tropas em solo avançavam sob a proteção dos ataques 

da Luftwaffe. Mas, além da precisão como caça de mergulho, essas aeronaves ficaram 

conhecidas durante o conflito pelo pânico que geravam tanto entre os combatentes, quanto 

entre os civis em razão das sirenes ensurdecedoras instaladas no trem de pouso.  
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Figura 21 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (00h 10min 29s) 

 

     

 

   

Figura 22 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (00h 10min 29s) 

 

 

 

 Ao final da apresentação de In the Flesh? O som que remete aquele produzido pelas 

sirenes acopladas nos Stukas vai ficando cada vez mais estrondoso até que surge uma réplica 

do bombardeiro de mergulho que sobrevoa o público e, em seguida, atinge parte do muro 

cenográfico que está sendo edificado no palco. Na réplica, além do símbolo da facção 

ficcional, consta a imagem da Balkenkreuz ou Cruz da Wehrmacht, insígnia utilizada 

pelas  Forças Armadas da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Aeronaves 

da Luftwaffe, força aérea da Alemanha, apresentavam em suas fuselagens a Balkenkreuz e a 

suástica. Assim como nos bombardeiros da Alemanha nazista, a imagem que aparece na 

réplica em The Wall localizava-se na parte traseira das laterais da fuselagem. Na constituição 

cenográfica, ao atingir o muro acima do palco, fogos de artificio, luzes vermelhas e amarelas 

http://www.luftwaffe39-45.historia.nom.br/glossary.htm#Balkenkreuz
http://www.luftwaffe39-45.historia.nom.br/glossary.htm#wehrmacht
http://www.luftwaffe39-45.historia.nom.br/glossary.htm#Balkenkreuz
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e o efeito de fumaça simulam um ataque ou uma queda, gerando um clima bélico no 

espetáculo. O som ao final de In the Flesh? é o de um choro de uma criança, sugerindo o 

nascimento de Pink e indicando o início cronológico da vida do protagonista. A partir de 

então é apresentado ao público um conjunto de canções que tratam da infância de Pink, 

revelando assim seus traumas. Todavia, mesmo a parte mais individual e íntima da obra 

adquire contornos que alargam a projeção do conceito do espetáculo, como já discutido 

anteriormente. Durante a execução de ―The Thin Ice‖, música cuja letra constrói uma 

metáfora para evidenciar a fragilidade da vida, a projeção de imagens de pessoas vitimadas 

pela violência empreendida pelo Estado em diversas regiões do mundo opera nesse sentido, 

indicando que The Wall Live trata não somente da tragédia pessoal de Waters, mas que 

também passou a assumir um caráter muito mais coletivo. 

 A sequência Empty Spaces/ What Shaw We Do Now? demarca na narrativa a 

passagem para a vida adulta. Em razão da constante ausência e distanciamento, Pink agora 

enfrenta problemas de relacionamento com sua esposa. O fim do casamento é mais um tijolo 

em seu muro psicológico. A representação desse processo acontece no palco quando 

colaboradores realizam uma espécie de força-tarefa para edificação do muro, simbolizando o 

estado mental do protagonista, a cada tijolo a banda vai sumindo do campo visual do público 

espectador, cedendo lugar a uma imensa ―parede‖ cinza. As imagens originais da animação do 

Gerald Scarfe elaboradas para o filme Pink Floyd The Wall de 1982 são retomadas durante o 

concerto, e todo o conteúdo visual elaborado pelo cartunista, inspirado nas letras de Waters e 

nas músicas da banda Pink Floyd, é fundamental para construção de sentido nesse momento 

do espetáculo.  

 Enquanto a introdução da música é tocada o público assiste um dos momentos mais 

distinto do trabalho de animação do Gerald Scarfe em The Wall. O vídeo projetado constitui a 

primeira cena de animação da versão cinematográfica. Ainda durante a sequência 

instrumental introdutória, surgem duas flores, a primeira delas adquire uma aparência fálica, 

enquanto a segunda representa a genitália feminina. Através de uma coreografia sensual elas 

se envolvem até o ponto alto da cena, em que a primeira flor penetra à segunda. Após a 

introdução instrumental, quando a letra começa a ser cantada, as flores se entrelaçam de 

forma mais agressiva e adquirem uma aparência repulsiva e ameaçadora para simbolizar o fim 

da união de Pink e sua primeira esposa. Numa espécie de confronto violento, a flor ―macho‖ 

acaba sendo devorada pela flor ―fêmea‖. Em seguida, ela se transforma em uma criatura 

voadora horripilante, que conduz o público até uma soturna cidade. Segundo Silva (2013) esta 
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primeira parte da sequência visual apresenta a famosa idiossincrasia da ―guerra do amor‖, que 

também reflete o relacionamento de Pink e a esposa dele. 

 

Figura 23 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (00h 42min 49s) 

 

 

 Durante essa passagem, o espaço cenográfico exibe um aspecto bastante sombrio, a 

iluminação de palco ocorre através da incidência de poucas fontes de iluminação, as quais 

emitem a cor vermelha. Tal signo visual é complementado pelos sons que introduzem Empty 

Spaces, uma batida em compasso binário que remete a uma lenta marcha militar, a associação 

rítmica vinculada à marcha intensifica a atmosfera obscura. A dinâmica da batida conduz a 

oscilação da intensidade da iluminação, criando uma espécie de sinalização de alerta que 

indica algum perigo iminente, gerando um clima de suspense. A plateia, nesse ponto, é 

―convidada‖ a participar ativamente do espetáculo incorporando um importante elemento 

cênico da narrativa. Tal interação, denominada ―quebra da ‗quarta parede‘‖ 
25

, ocorre, nesse 

                                                             
25

 A ―quarta parede‖ é parte da chamada ―suspensão da descrença‖, um termo aplicado ao teatro, à literatura e ao 

cinema que se refere à vontade de um leitor ou espectador em aceitar como verdadeiras as premissas de um 
trabalho de ficção, mesmo que elas sejam fantásticas, impossíveis ou contraditórias. É como se a plateia 

admitisse a presença de uma parede imaginária sem pensar nela, fazendo com que uma encenação seja tomada 

como um evento real a ser assistido. Já os atores utilizam essa convenção para buscar ―verdade cênica‖, 

voltando-se de forma mais eficiente à ficção e aos efeitos dramáticos; concentrando, por fim, sua atenção no 
palco e não no público. Entretanto, os espetáculos podem ser encenados com ou sem a ―quarta parede‖. Assim, 

temos, também, a expressão ―quebrar a ‗quarta parede‘‖, que se refere a uma personagem dirigindo sua fala e 

atenção para a plateia, relembrando, assim, a todos os presentes, que as ações ali apresentadas não são reais, que 

tudo ali é fabular. Muitos artistas se utilizaram e se utilizam desse efeito para incitar a audiência a ver a ficção 
sob outro ângulo, assistindo-a de forma menos passiva. ―Quebrar a ‗quarta parede‘‖ é um recurso também muito 

utilizado no teatro contemporâneo, no qual a plateia é convidada a interagir com os atores em determinados 

momentos e, nesses casos, os espectadores são tratados como testemunhas da ação em andamento. (Escola de 

Teatro, 2010) 
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momento do espetáculo, por meio do uso de máscaras, quando as pessoas que constituem o 

público compartilham a mesma face distorcida. O público se torna um elemento cênico 

essencial para o sentido da cena, ampliando o espaço teatral e dando suporte sígnico a 

narrativa. Para Kowzan (2012) ―a máscara liga-se ao sistema de signos da maquilagem, se 

bem que, do ponto de vista material, possa fazer parte do figurino, e, do ponto de vista 

funcional, da mímica‖.  

 

Figura 24 - Roger Waters The Wall  – Captura da tela (00h 44min 28s) 

 

 

 Em The Wall o uso da máscara transcende a concepção de mero adereço, tal recurso 

possibilita a homogeneização de todo o público. A individualidade reduzida à expressão de 

agonia passa a ser o substrato comum à massa. Este elemento cênico é também um recurso 

que opera para o deslocamento do espetáculo do individual para o coletivo. Segundo Beltrame 

(2009, p.112) como qualquer outro elemento do teatro, a máscara tem um valor em si, 

―indispensável enquanto contribuição plástica e sígnica presente na sua forma e 

expressividade‖, a qual constitui um valor particular e simultaneamente contribui para a 

compreensão global do espetáculo. 

 

As informações sobre o uso da máscara pelos atores do Berliner, quando 

montaram o Círculo de Giz Caucasiano, sob a direção de Brecht, podem 

auxiliar o entendimento sobre a mesma. Philipe Ivernel (1988), estudando 
seu uso diz que nesta montagem os atores usaram a máscara rígida ou 

máscara-objeto cobrindo total ou parcialmente o rosto. A opção foi deixar as 
figuras populares ou as personagens subalternas com o rosto nu, e mascarar 

os ricos e poderosos. Aí já é possível observar o aproveitamento que Brecht 

faz da máscara como recurso estético e ao mesmo tempo, instrumento capaz 
de auxiliar na compreensão da obra. (BELTRAME, 2009, p.113). 
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 Para Brecht (apud PAVIS, 1999, p. 175) a utilização da máscara no espetáculo pode 

levar a uma melhor compreensão da narrativa e a evidenciar o Gestus Socia
26

l: ―todo 

elemento formal que nos impede de captar as causas sociais deve desaparecer, todo elemento 

formal que nos ajuda a compreender a causalidade social deve ser utilizado‖. A imagem da 

mesma face multiplicada aos milhares simboliza a despersonalização do indivíduo, esmagado 

pelo fenômeno das massas. A expressão facial do público transmite uma sensação de angústia 

e guarda bastantes semelhanças com a face deformada na obra-prima expressionista do pintor 

norueguês Edvard Munch, O Grito, de 1893.  

 

As interpretações de O Grito são as mais variadas. Eggum nos diz que ele é 

―o símbolo do homem moderno, para quem Deus está morto e para quem o 

materialismo não provê consolo‖ (1984, p. 10). Messer afirma que, 
―totalmente alienado da realidade, a vítima é, portanto, conquistada pela 

realização de um inexplicável temor vindo de dentro‖ (1987, p. 72). ―As 
cores e a dinâmica das linhas curvas expressam, nos traços da paisagem, a 

ansiedade que é um íntimo estado do espírito‖ (1985, p. 48), afirma Hodin. 

―Nos vários textos e versões de O Grito, Munch expressou sua sensação de 
isolamento ao enfatizar a distância que o separava de seus dois amigos, que 

continuavam a andar, não afetados pelo seu distúrbio interno‖ (Torjusen, 

1989, p. 39). (MENEZES, 1994, p.81). 

 

 
 Segundo Ottelin (2017) O Grito é compreendido como um símbolo universal de 

ansiedade existencial e tem sido frequentemente referido na cultura popular.  A partir do 

período pós Segunda Guerra Mundial a imagem se popularizou bastante se tornando um ícone 

cultural.  Em The Wall, o recurso da máscara em alusão à obra se realiza para reorientar o 

sentimento de alienação e angústia que afeta, num plano psicológico individual, o 

protagonista da narrativa para um nível mais coletivo, que alcança todo o público na 

representação das massas. Segundo Chauí (2000), não obstante de origem e significação 

distintas, nazismo e fascismo possuem características muito semelhantes. Dentre estas, por 

exemplo, a ideia de massas organizadas pelo partido, ―em lugar das classes sociais, a nação é 

                                                             
26

 A palavra gestus é o termo correspondente na língua latina daquilo que comumente chamamos de gesto: uma 

postura física que expressa uma ideia ou sentimento, tornando-os, ao mesmo tempo, aparentes. A despeito desta 
concepção da gestualidade como demonstração do íntimo, Bertold Brecht (1898-1956) investiga a conotação 

social da ação, determinada pelas relações humanas.Brecht, em sua obra teatral, não pretende mostrar o mundo 

tal como ele é, aos moldes do drama realista, mas sim explicitar como este mundo é passível de ser modificado 
por meio da ação social consciente. Em oposição à cena dramática e aristotélica, Brecht não buscava apenas a 

apresentação das conexões inter-humanas individuais, e sim as determinantes dessas conexões, despertando tanto 

no ator, como no espectador, a reação crítica: o estranhamento (Verfremdungseffekt ou efeito V) de tudo aquilo 

que lhes parecesse familiar e conhecido. (POTY, 2013) 
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vista a como constituída pelo povo e este é a massa organizada pelo partido único, que a 

exprime e a representa‖.  

 

Figura 25 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (00h 44min 39s) 

 

 

 A referência ao quadro expressionista de Edvard Munch fica mais marcante na 

passagem para What Shall We Do Now? quando a animação do Scarfe é projetada no telão e 

exibe a imagem de faces gritando e com formas distorcidas tentando transpor o muro, que 

encurrala um grande grupo de pessoas cujas faces apresentam a mesma expressão. O cinzento 

muro em expansão através do campo é o símbolo mais dominante da cena, uma vez que os 

demais acontecimentos decorrem da presença dele. Na cena em exibição o obstáculo de 

concreto funciona como uma barreira que separa os ricos dos miseráveis, um símbolo da 

desigualdade, e também pode ser percebido como um agente transformador da realidade uma 

vez que altera a natureza das coisas, transformando, por exemplo, uma rosa em arame farpado 

e um recém-nascido em um agressivo soldado do Partido dos Martelos, que agride um homem 

em situação de vulnerabilidade social.  

 O muro não apenas é o principal elemento na cena como é o ponto de origem do 

conceito de todo o projeto transmidiático. No palco o estado psicológico de alienação e 

isolamento é representado através da construção de um gigantesco um muro de 137 metros de 

largura, que constitui em parte o cenário e literalmente separa Roger Waters e seus músicos 

da plateia. Em outros momentos, o muro serve ainda como elemento de interação e também de 

tela às projeções de vídeos e fotografias até o momento final em que é demolido em cena. 
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Figura 26 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (01h 16min 23s) 

 

 

 A última parte do espetáculo revela Pink no estado final de insanidade, tomado por sua 

faceta nazifascista até o seu eventual retorno à realidade, que ocorre em The Trial, quando ele 

consegue finalmente derrubar o muro. Durante essa passagem, o muro cenográfico que vai 

sendo construído durante o espetáculo já está completamente edificado e Pink, completamente 

isolado do mundo e das pessoas. O lado B do segundo disco do álbum The Wall abre com 

―The Show Must Go On‖, que funciona como um elemento de ligação no espetáculo, 

direcionando a história de Pink para o desfecho. Sob a perspectiva do primeiro nível 

narrativo, o protagonista estar saindo do estado de entorpecimento no qual se encontra e 

reunindo forças para dar prosseguimento ao concerto musical. A música demarca uma espécie 

de ponto de ligação em que o público, após viajar no mundo das lembranças da infância do 

protagonista, estará novamente diante da face autoritária do protagonista. 

 

O que se segue é uma passagem muito interessante da narrativa. Ainda 
usando o dual-layered modelo de narrativa como antes, na primeira camada, 

Pink fará um show com sua banda para uma enorme multidão de fãs. Na 

camada mais profunda, dentro da alucinação de Pink, ele se vê como um 
ditador fascista, dirigindo-se a um comício de Nuremberg para interagir com 

seus partidários. (SILVA, 2013, p.40). 

 

 Essa visão é confirmada pelo próprio Roger Waters (apud Scarfe, 2010, p.112) quando 

afirma que durante a turnê do álbum Animals, denominada In The Flesh Tour, sentia-se cada 

vez mais alienado diante de toda confusão que se tornava os espetáculos de arena e sua 

relação com o público se tornava, à medida que a turnê prosseguia, mais distante e fria. Tal 

contexto levou Waters a refletir que os shows do Pink Floyd durante aquela excursão 

pareciam mais com as reuniões de Nuremberg do que, propriamente, uma manifestação 
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artística. E isso, segundo Waters, ―explica a transformação de Pink em um demagogo 

fascista‖. Na parte final do espetáculo, a utilização de signos que fazem alusão ao 

totalitarismo alemão é retomada e a metáfora ao nazismo fica ainda mais evidente, sobretudo 

na sequência, na qual são apresentadas as músicas In the Flesh
27

, Run Like Hell e Waiting for 

the Worms 

 No espaço cenográfico, construído a partir de In The Flesh, as projeções exibem uma 

fachada na qual são estendidas flâmulas do Partido dos Martelos, e por trás dessa edificação 

surge uma enorme projeção da insígnia do Partido. Bandeiras também são hasteadas sobre o 

edifício projetado. Os músicos-atores surgem com uniformes pretos e a faixa com seu 

símbolo-mor do partido, alguns atores de fundo, também uniformizados, estão empunhando 

bandeiras, compondo a estética militarista da cenografia. A associação aos símbolos 

nazifascistas e a ideologia totalitária são bem evidentes como já abordado. Mas faz-se 

necessário analisar alguns pontos mais específicos que ocorrem nesse momento do 

espetáculo.  

 Primeiramente, é importante frisar aspectos cenográficos que constroem um ambiente 

que guarda bastante semelhança com os chamados comícios de Nuremberg, encontros 

organizados pelo partido nazista na cidade alemã de Nuremberg, que reunia simpatizantes da 

ideologia nazista e curiosos. Não obstante, o ponto alto desses encontros fossem os discursos 

do Führer
28

, eram eventos marcados por grandes espetáculos publicitários elaborados 

principalmente por Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, e Julius Streicher, 

importante membro da máquina de propaganda nazista, com o objetivo de difundir as ideias 

do partido e a imagem de líder supremo de Hitler. Vídeos de época registram a teatralização 

de desfiles para exibir todo aparato bélico e militar dos nazistas e diversos símbolos que 

constituíam a ideologia nazista. 

 

Na política, essa evolução, essa tendência para o uso de símbolos, tem um 

grande valor. Aqui tratamos dos movimentos de massas. É evidente que um 

movimento político de nossos dias só tem possibilidade de sucesso se suas 
ideias são adotadas por um número considerável de pessoas que delas se 

apoderem por um processo de assimilação e, além disso, quando são 
compreendidas e sustentadas, de maneira unânime, pela grande maioria dos 

                                                             
27

 A referida canção não se confunde com a música de abertura do concerto denominada In the Flesh? (título 

marcado com um ponto de interrogação para gerar um efeito irônico). Embora desenvolvidas sobre o mesmo 

tema musical, são duas canções distintas, apresentadas em momentos diferentes do show.  
 
28

 Führer em alemão, "condutor", "guia", "líder" ou "chefe". Deriva do verbo führen ―para conduzir‖. Embora a 

palavra permaneça comum no alemão, está tradicionalmente associada a Adolf Hitler, que a usou para se 
designar líder da Alemanha Nazista. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Nazi
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/De-fuehrer.ogg
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_alem%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha_Nazista
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adeptos desse movimento. Se essas condições estão presentes ao espírito, 
logo se compreende que um tal movimento político só pode obter rápido 

sucesso se tem uma maneira – por assim dizer estenográfica – de exprimir 
suas idéias, um simbolismo próprio; poderá, então, ser aceito, de forma 

rápida e uniforme, por um grande número de pessoas. O emprego de 

símbolos é um dos estratagemas mais eficazes preferidos pelos líderes para 
dirigir as massas, para aspirar e inspirar as emoções das multidões (to siphon 

emotion), segundo a expressão de Walter Lippmann (96) . ―É um truque para 

criar o sentimento da solidariedade e, ao mesmo tempo, explorar a excitação 
das massas‖. ―O símbolo é tabu. A sociedade toda e particularmente os 

líderes zelam para que esses símbolos, sob os quais agem, não sejam tocados 
pela crítica, conservem sua função, que é a de traduzir a vontade coletiva. 

Cada líder consciente de sua responsabilidade desconfia de que a crítica 

possa entravar a comunicação do espírito de cada um com o 
símbolo‖. (TCHAKHOTINE, 1952, p.343-344). 

  

Assim como ocorria nas reuniões em Nuremberg, no cenário projetado para In The 

Flesh, há uma preocupação no que diz respeito à máxima propagação dos símbolos 

ideológicos do Partido dos Martelos e da imagem de líder supremo de Pink. Durante esta 

passagem o público é bombardeado pela imagem dos martelos entrelaçados, eles surgem nas 

bandeiras, flâmulas e até mesmo a saudação gestual faz alusão à imagem dos martelos 

cruzados. Do mesmo modo, a plataforma, elevação no palco como uma espécie de altar-mor, 

além de compor a cenografia, é signo de supremacia e divindade, uma vez que através deste 

elemento no palco, o protagonista se eleva diante do público, que pode vê-lo e reverenciá-lo, 

enquanto ele realiza simbólicos pronunciamentos, que no espetáculo são representados pelas 

letras das músicas cantadas por Pink.  

 Para Kowzan (2012, p.111) ―a tarefa primordial do cenário, sistema de signo que se 

pode também denominar de dispositivo cênico, decoração ou cenografia, é a de representar o 

lugar‖. O termo é usado pelo autor em sentido amplo, envolve a concepção de lugar 

geográfico, mas também de lugar social, ou, ainda, os dois simultaneamente. A cenografia ou 

um de seus elementos pode também, conforme o autor, significar o tempo. Assim, um templo 

grego pode representar um determinado tempo histórico e tetos cobertos de neve indicar a 

estação do ano por exemplo. Em The Show Must Go On, a música que antecede In the Flesh, 

a projeção revela lentamente, em meio a escuridão, os pilares da edificação que compõe a 

cenografia, criando um efeito que representa o signo do amanhecer, demarcando a passagem 

da noite para o dia.   
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Figura 27 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (01h 36min 36s) 

 

 

Figura 28 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (01h 36min 36s) 

 
 
 

 
Figura 29 - Roger Waters The Wall  – Captura da tela (01h 37min 43s) 
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Figura 30 - Roger Waters The Wall  – Captura da tela (01h 38min 15s) 

 

 

No nível interpretativo da metáfora totalitarista, a cena remete a ideia de esperança de 

um novo dia que é confirmada pelo entusiasmo e expectativa do público diante do líder 

supremo do Partido dos Martelos. Segundo Mann (2008, p.197) ―os nazistas parecem ter 

dedicado devoção quase que incondicional a seu líder, a personificação da Alemanha, como 

se depreende do mais conhecido dos slogans nazistas: ―Ein Volk! Ein Führer! Ein Reich!”” 

 

Foi de grande ajuda que Hitler fosse um líder carismático, com notável 
capacidade de gerar sentimento de confiança nos seguidores. Era um homem 

capaz de expressar uma ―visão‖ sem elementos concretos e específicos, 

baseadas em dicotomias maniqueístas, mas aparentemente de uma clareza e 
sinceridade ofuscante. (KERSHAW apud MANN, 2008, p.196). 

 

A atmosfera de tranquilidade é rompida de forma súbita quando os primeiros acordes 

de In The Flesh são tocados e, no nível político da interpretação, o público fica diante da 

espetacularização de um comício fascista. Pink é retratado como uma figura carismática típica 

de movimentos totalitários. Sua entrada no palco é acompanhada pela reverência de seus 

apoiadores e por música que gera uma atmosfera triunfante. A semelhança com tais eventos 

políticos é reforçada, na cena, pela presença de mais um signo do teatro: a gesticulação do 

protagonista.  

O elemento gestual central constitui uma saudação coletiva que simboliza 

identificação com o partido e aceitação a sua ideologia. Tal cumprimento é realizado no 

palco, quando os membros do partido encontram seu líder e também quando Pink se dirige às 

pessoas do púbico para cumprimentá-las através do ícone gestual, a multidão corresponde 

realizando o mesmo gesto simbólico. Nesse momento do espetáculo a plateia atua ativamente 

como parte da cena, portanto ocorre o rompimento da quarta parede. Como forma de 

saudação, os atores atuantes no espetáculo realizam por diversas vezes um movimento em 
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que, com os punhos cerrados, erguem e cruzam os braços formando um x, saudações 

semelhantes constituíam meios de comunicação de valor ideológico para regimes como o do 

fascismo na Itália e o do nazismo na Alemanha.  

 

 

Figura 31 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (01h 39min 59s) 

 

 

 

Figura 32- Roger Waters The Wall – Captura da tela (01h 40min 07s) 
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Figura 33 - Roger Waters The Wall  – Captura da tela (01h 40min 36s) 

 

 

Figura 34 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (01h 40min 39s) 

 

 

No primeiro momento, o símbolo ideológico do partido se manifesta através da 

expressão corporal quando Pink, ao subir as escadas que dão acesso ao palco, é reverenciado 

por membros do partido. O mesmo ocorre quando Pink e o público se cumprimentam 

realizando o gesto que simboliza os martelos da insígnia do partido. Segundo Mann (2008, 

p.14), os movimentos fascistas eram hierarquizados, todavia ―num clima de camaradagem, 

corporificando ao mesmo tempo o princípio da liderança e uma coercitiva ―jaula social‖, que 

favoreciam o comprometimento‖. Tal clima é representado durante a em In the Flesh, que cria 

um ambiente de cerimônia pública como instrumento propagandístico que, segundo 

Tchakhotine (1952) torna-se um meio bastante poderoso para ―exaltar paixões, sobretudo do 

tipo agressivo, por uma exibição de símbolos gráficos, de cartazes com slogans, uniformes, 

bandeiras, pelas exclamações, os cantos, a música, etc‖.  
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Figura 35 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (01h 39min 04s) 

 

 

 

Figura 36 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (01h 39min 57s) 

 

 

 

Nas palavras de Giardina (2008, p.55) os fascistas italianos adotaram símbolos e ritos 

em referência aos aspectos míticos do antigo Império Romano, como o fascio littorio, a 

saudação com a mão estendida e a marcha cadenciada, tais signos serviam para qualificar, 

com eficácia, ―uma especificidade fascista, apresentando-a, porém, ao mesmo tempo, como 

especificidade da nação‖. Assim, segundo a autora, ―o modelo de comportamento proposto 

para os militantes fascistas valia, em perspectiva, para toda a sociedade‖. No espetáculo o 

gesto ideológico específico do partido também é estendido para o público, o que simboliza 

esse caráter total próprio, como o nome indica, de regimes totalitaristas. 
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A saudação fascista – braço direito levantado com a palma da mão em 
posição estendida –, usada originalmente pelos legionários da expedição em 

Fiume de Gabrielle D‘Annunzio, encontrava correspondência em um amplo 
repertório iconográfico romano, mesmo se não faltam atestações numerosas 

de uma saudação idêntica na arte grega. Na sociedade romana, os 

significados para esse gesto, que não era o único gesto de saudação, nem o 
mais difundido, eram variados e mudavam segundo os contextos. Prevalece, 

porém, na escultura e nas representações monetárias, um significado augural, 

sem nenhuma conotação estritamente política. No ritual fascista esse assume, 
ao contrário, uma forte conotação política e ideológica, porque indicava uma 

adesão ao partido impregnada de caráter guerreiro. Ele era também exaltado 
pela sua maior higiene e pela sua rapidez, que bem exprimia o dinamismo 

fascista. (GIARDINA, 2008, p.55). 

 

Como signo da lealdade e culto à personalidade de Adolf Hitler, a saudação romana de 

Mussolini passou a ser reproduzida pelos nazistas, ganhando ainda mais notoriedade com a 

ascensão de Hitler ao poder na Alemanha. Segundo Tchakhotine (1952) o grito nazista de 

―Heil Hitler‖ foi integrando à saudação gestual como um símbolo sonoro de ameaça. No 

espetáculo, os gestos do protagonista tomado pelo espírito autoritário, tem um aspecto 

litúrgico e assume uma forte conotação política e ideológica, uma vez que faz alusão aos 

martelos da insígnia do partido, do mesmo modo, a resposta positiva por parte do público 

recria um ambiente que indica uma forte adesão àquela ideologia.  

Segundo Kowzan (2012, p.106) ―o gesto constitui, depois da palavra (e sua forma 

escrita) o meio mais rico e maleável de exprimir os pensamentos, isto é, o sistema de signos 

mais desenvolvido‖. O gesto, nas palavras do autor, é reconhecido como o movimento ou 

atitude da mão, braço, perna, da cabeça ou do corpo como um todo com o propósito de 

transmitir e comunicar. Pink compreende a força do gesto como ato cominativo e meio de 

transmitir ideias com apelo emocional. E, apesar da ausência de signos linguísticos durante a 

introdução de In the Flesh, o espectador é capaz de compreender o conteúdo ideológico 

comunicado bem como o caráter de aceitação por parte do povo representado pela plateia.  

 Cenário, figurinos e códigos gestuais demonstram que Pink tem uma preocupação 

bastante evidente em comunicar de forma contundente por meio de signos visuais que 

reforçam ou até mesmo transcendem o discurso verbal. Registros filmográficos de época 

confirmam o caráter gestual dos discursos nazifascistas, a aparência perante o público era algo 

que Führer considerava primordial para a conquista do povo alemão. Hitler chegou a ter aulas 

com um ator com o propósito de desenvolver um repertório gestual como parte de seu 

teatralismo, cujo objetivo era comover e convencer as massas. Do mesmo modo, além da boa 

oratória, Mussolini também se preocupou em elaborar um código gestual com caricatas 

expressões faciais e movimentos cênicos com o objetivo de ser percebido mesmo por aqueles 
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que estivessem mais distantes na multidão. Em The Wall, os gestos de Pink durante In The 

Flesh são vigorosos, inclusive hostis em alguns momentos, e quando combinados com o tom 

da voz e o conteúdo linguístico expresso na letra da canção criam um ambiente bastante 

ameaçador para aqueles que não estão harmonizados ideologicamente ou não integram a 

massa homogênea. Observe que a segunda parte da letra demonstra essa atmosfera agressiva.  

 

―So ya 

Thought ya 

Might like to go to the show 

To feel the warm thrill of confusion 
That space cadet glow 

I‘ve got some bad news for you sunshine 

Pink isn‘t well he stayed back at the hotel 

And they sent us along as a surrogate band 
And we‘re going to find out where you fans 

Really stand 

 

Are there any queers in theatre tonight? 
Get‘em up against the wall! 

There‘s one in the spotlight, he don‘t look right to me 

Get him up against the wall  

And that one‘s a coon! 
Who let all this riff-raff into the room? 

There‘s one smoking a joint  

And another with spots! 

If I had my way, 
I‘d have all of you shot!‖ 

(SCARFE, 2010, p. 254) 

 

 

 A letra de música In the Flesh faz uso da metáfora do show, redirecionando a 

interpretação do nível individual para o coletivo, do concerto para o comício. A primeira parte 

da letra apresenta uma ideia acerca de como os fãs são atraídos para o concerto, "sentir a 

emoção quente da confusão". Tal fala refere-se às expectativas do público perante o 

espetáculo, segundo Ottelin (2017) tais linhas podem estar representando o mesmo tipo de 

alívio que as massas buscavam quando as pessoas se sentiram compelidas a se juntar em 

movimentos totalitários, a expectativa representada pela representação, pelo alvorar do dia em 

The Show Must Go On, demarcando o início de novos tempos. A metáfora para totalitarismo 

fica mais evidente a partir da segunda parte da letra, quando o ambiente de euforia e 

espetacularização para a grande massa apresenta um tom bastante violento para aqueles que a 

não integram. O diferente se torna o inimigo comum, aquela que precisa estar contra o muro e 

ser eliminado.  
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Expurgos. Como eram vistos os ―inimigos‖, os adversários precisavam ser 
eliminados, sendo a nação expurgada de sua presença. Era a agressão 

fascista em ação. [...] Geralmente os nacionalistas orgânicos consideram os 
inimigos étnicos os mais difíceis de lidar, pois as identidades políticas 

podem ser facilmente trocadas. [...] Os expurgos políticos frequentemente 

tem início de forma homicida, acabando por abrandar-se quando o inimigo 
cede vem a ser assimilado na nação. A limpeza étnica tende mais a sofrer 

uma escalada, pois não se pode permitir eu o ―inimigo‖ seja assimilado. Na 

maioria dos fascismos, limpeza étnica e expurgos políticos estavam 
entrelaçados, embora em graus diferentes. Até mesmo os supostos 

―inimigos‖ dos nazistas apresentavam roupagem étnico-política mesclada, 
como no caso dos temidos ―judeu-bolcheviques‖. Movimentos como 

fascismo o fascismo italiano e o nacionalismo espanhol identificavam a 

maior parte de seus inimigos em termos predominantemente políticos. 
Assim, o extremo nazista do espectro, de caráter mais étnico, era também 

mais homicida do que o italiano. (MANN, 2008, p. 30-31). 

 

  

 Segundo Arendt (2012, p. 23-24), além de ser uma forma de extermínio e 

amedrontamento dos oponentes, o uso do terror era um instrumento para ―governar as massas 

perfeitamente obedientes‖. Muitas das vítimas desses regimes eram consideradas inocentes 

até da perspectiva do próprio perseguidor. Todavia, a Rússia Soviética, ao contrário do 

nazismo, ―nunca admitiu em teoria o uso de terror contra pessoas inocentes‖. O sistema 

bolchevista também se distinguia do nazismo pelo ―critério‖ na aplicação do terror, que não 

era determinado necessariamente pela concepção de pureza racial, mas em função da 

procedência socioeconômica, ―de sorte que qualquer pessoa na Rússia poderia subitamente 

tornar-se vítima do terror policial‖. A autora reflete, portanto, sobre essa percepção de 

―arbitrariedade com que as vítimas podem ser escolhidas, e para isso é decisivo que sejam 

objetivamente inocentes, que sejam selecionadas sem que se atente para o que possam ou não 

ter feito‖. 

   Em The Wall, Pink ensaia os limites do fanatismo de seus seguidores inflamando a 

multidão contra homossexuais, judeus, negros, usuários de drogas não lícitas, ou contra 

aqueles que apresentem qualquer diferença ou deformidade não tolerável perante o líder 

máximo do Partido dos Martelos, retratando a expurgação que caracteriza os regimes de que 

fala Mann e Arendt. As vítimas apontadas no espetáculo não são acusadas de terem cometido 

crime algum, elas simplesmente representam minorias desprotegidas, abandonadas e 

perseguidas pela máquina do regime, e assim como as vítimas do terror moderno possuem ―as 

características do bode expiatório‖, nas palavras de Arendt (2012) tais vítimas são 

absolutamente inocente em sentido objetivo, uma vez que o que é determinado como destino 

não está vinculado com aquilo que cometeram.  
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 A agressividade manifestada por Pink não está representada somente no conteúdo 

linguístico ou na gesticulação, o tom de voz é um signo fundamental para compreensão do 

sentido de ameaça e violência por parte de seu discurso. A entonação está associada à 

linguagem corporal transmitida pelos gestos bem como ao texto das letras. Para Kowzan 

(2012, p.105) ―a palavra não é somente signo linguístico. O modo como é pronunciada dá-lhe 

um valor semiológico suplementar‖. Se na primeira parte a entonação denota uma atitude 

irônica e intimidadora, a intensidade da voz na segunda parte é alterada de forma 

significativa. Ao optar por notas mais altas, Waters faz com que Pink exprima mais tensão e 

cólera, há um perceptível desequilíbrio na ordem das emoções com o objetivo de transferir o 

sentimento de indignação para a multidão. Segundo Pavis (2015, p.123) ―a expressão das 

emoções está ligada a uma mudança de intensidade que tende a encontrar sua codificação 

adequada: a raiva será, por exemplo, numa maior intensidade e tensão da voz‖.  

 

 

Figura 37 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (01h 39min 57s) 

 

 

Figura 38 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (01h 42min 57s) 
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 No encerramento da cena de In the Flesh, Pink utiliza, no último ato do comício, uma 

metralhadora e faz sucessivos disparos diante do público como forma de culto à barbárie. A 

réplica da arma em cena é signo da extrema violência promovida pelo regime do Partido. O 

uniforme preto que constitui parte do figurino dos músicos em cena e a metralhadora, como 

símbolo de ameaça e terror, remete mais uma vez ao Schutzstaffel, cujo uniforme negro e a 

extrema violência se constituíam como marca do grupo paramilitar nazista. Segundo Shirer 

(2008, p.159), ―para ter à mão um bando mais seguro, Hitler criou as S.S. — Schutzstaffel — 

vestindo seus membros com uniforme negro semelhante ao usado pelos fascistas italianos e 

levou-os a prestar um juramento especial de lealdade à sua pessoa‖. As S.S. promoveram 

diversas atrocidades na Alemanha e países e espalharam o terror por toda a Europa ocupada. 

Para Mann (2008, p.31), o paramilitarismo representava tanto um valor fundamental para os 

fascistas quanto um modo organizacional próprio do regime. Ainda segundo o autor, ―o que 

essencialmente distingue os fascistas das muitas ditaduras militares e monárquicas é esse 

caráter ―de baixo para cima‖ e violento do seu paramilitarismo, capaz de gerar popularidade, 

tanto em termos eleitorais quanto entre as elites‖. 

 

A violência era a chave do radicalismo do fascismo. Os fascistas derrubavam 
formas legais com matanças. Através do fascismo, o povo alcançaria a 

transcendência de classe, ―dando com a cabeça de uns nos outros‖. Seu 
elitismo e sua organização hierárquica passariam então a dominar o Estado 

por ele criado. Em hipótese alguma o movimento fascista seria apenas um 

―partido‖. Na realidade, os fascistas italianos por muitos anos estiveram 
organizados apenas em grupos paramilitares. O fascismo sempre foi um 

movimento uniformizado, em marcha, armado, perigoso e radicalmente 

desestabilizador da ordem vidente. (MANN, 2008, p.31). 

 

 O emprego da violência se justifica na perspectiva de tais regimes para combater o 

inimigo comum do Partido e da massa. Segundo Mann (2008), a violência das ações 

paramilitares era apresentada como uma ―reação‖ cujo propósito era demolir os opositores do 

regime que representariam a verdadeira origem da violência. O uso da metralhadora por Pink 

constitui acessório, que somado aos signos do vestuário e do cenário representa essa 

―resposta‖ que faz uso da extrema violência para combater aquele que difere dos ideais 

propagados pelo regime. Para Kowzan (2012, p.110), os acessórios podem ter significação de 

primeiro e segundo grau. Assim, se são signos artificias dos objetos reencontradas na vida 

real, isto é, simplesmente estão em cena pra representar tais objetos, são considerados signos 

de primeiro grau. No entanto quando a presença do signo transcende essa função elementar, 

indicando ―o lugar, o momento, a circunstância qualquer que se reporta às personagens que se 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/De-Schutzstaffel.ogg


84 

 

servem dessa função (profissão, gostos, intenção)‖, ele apresenta significação de segundo 

grau. Assim, a réplica da metralhadora é signo de primeiro grau por espelhar um objeto real, a 

arma de fogo automática projetada para disparar  tiros sucessivos, mas no conjunto da cena, 

ao se harmonizar com os signos do cenário e do figurino, indica um ―valor semiológico em 

um grau mais elevado‖, o estado de violência promovido pelo Partido do Martelo. 

 

Figura 39 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (01h 43min 27s) 

 

 

 

 A presença do porco inflável durante o espetáculo The Wall também merece destaque, 

a marionete aparece flutuando sobre o público a partir de In The Flesh até ser lançada ao 

público após a destruição do muro e a destituição do regime. O porco inflável retoma a obra 

Animals Farm do George Orwell. A fábula é tão importante para Pink Floyd e Roger Waters 

que influenciou o conceito de um álbum inteiro em 1977. Animals Farm é uma sátira política 

que narra uma história protagonizada por animais que, descontentes com a exploração e maus 

tratos a que eram submetidos, se insurgem contra o proprietário da fazenda para quem eles 

eram forçados a trabalhar. Após a revolução os animais desenvolvem uma comunidade, na 

qual todos deveriam cooperar nos trabalhos, e estabelecem regras simples de convívio através 

das quais todos teriam direitos e seriam tratados de forma igualitária.  No entanto, os porcos, 

que haviam conduzido os animais no processo revolucionário que rompeu com a exploração 

humana, assumem a liderança com anuência dos demais, pois eram considerados os mais 

instruídos, e passam a governar os demais bichos de maneira tal qual o fazendeiro os 

governava, explorando-os. 
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Animal Farm, publicada em 1945, portanto, após o término da Guerra, 
abarca um período marcado por resquícios da Primeira Grande Guerra e da 

crise econômica de 1929, que ainda assolava a maioria das grandes nações. 
Este momento foi ainda marcado pelas Revoluções Russas – Menchevique e 

Bolchevique – que conduziram à queda do czarismo na Rússia e a instalação 

de um novo modelo, ―o Socialismo‖, através do governo de Lênin. Esse 
governo propunha novas políticas sociais e econômicas instituindo a União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Com a morte de Lênin em 

1924, o poder soviético foi disputado por Leon Trotski, chefe do exército, e 
Josef Stalin, secretário geral do Partido Comunista. Stalin saiu vitorioso, e 

nos anos seguintes marginalizou Trotski e seus seguidores até eliminá-los. 
Após esses acontecimentos, a URSS mergulhou numa situação política, 

social e econômica bastante dura, talvez mais crítica àquela anterior a da 

revolução. (TECCHIO, 2010, p.23). 

 

 

 Para referenciar o regime stalinista, a sátira apresenta opressão, expurgos, exílios, 

alienação, distorção da memória histórica bem como da interpretação dos princípios legais 

elaborados pelos animais para reger o caráter igualitário do convívio entre eles. Em The Wall 

Live, um porco inflável, operado via controlador de rádio, surge pairando de forma 

intimidadora sobre o público como símbolo da opressão do Partido dos Martelos, que em 

razão do signo do porco assume, a princípio, um caráter satírico ao regime stalinista. Para 

reforçar tal concepção constam frases que representam slogans do Partido: ―Everything Will 

be Ok‖
29

, ―Us, not them‖
30

, ―No Fucking Way‖
31

, ―Trust Us‖
32

, como já dito, essas mensagens 

são exibidas muitas vezes durante o espetáculo como uma forma de propaganda ideológica e 

política que transmite a ideia de onipresença do regime.  

 Além dos slogans, o público pode ver também a insígnia do Partido dos Martelos, o 

emblema do comunismo com a foice e o martelo e uma inusitada frase: ―Drink Kalashnikov 

vodka”
33

. O conteúdo verbal faz alusão à bebida símbolo da Rússia e ao Mikhail 

Kalashnikov, funcionário do regime soviético inventor do fuzil AK-47. A arma é símbolo do 

regime comunista e em razão do baixo custo, fácil uso e manutenção é amplamente utilizada 

no mundo inteiro, sobretudo por organizações paramilitares em países em desenvolvimento. 

Todavia, para além da clara referência à opressão pelo regime totalitarista soviético, Waters 

redireciona para a narrativa do The Wall as espécies animais do álbum Animals, expandindo a 

                                                             
29

 “Tudo vai fica bem.” 
30

 “Nós, não eles.” 
31

 “Porra nenhuma.” 
32

 “Confie em nós.” 
33

 “Beba vodka Kalashnikov.” 
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crítica para qualquer governo cujas práticas pelo poder aniquilem violentamente a natureza 

humana, seja por razões ideológicas ou econômico-financeiras.  

 Como no álbum de 1977, o sentido das representações das espécies também é 

ampliado para envolver o contexto capitalista do mundo ocidental. Assim, o porco inflável 

exibe também signos como o cifrão e a logomarca da Shell, empresa petrolífera multinacional 

que na cena em questão funciona como uma espécie de metonímia para representar o poder 

das grandes corporações capitalista. Há uma mensagem implícita de fronteiras e barreiras 

artificiais que são criadas e que amplia o sentido da obra em sua adaptação para os palcos, 

uma vez que ele não aponta apenas para Estados nacionais, mas também, numa perspectiva 

socioeconômica, percebe as grandes corporações, cujas práticas passam ao largo da lei e dos 

direitos humanos, como representantes do capitalismo financeiro, atuando como agentes 

opressores em prol da maximização do lucro, colaborando para esse processo de 

desumanização de que trata o conceito de The Wall Live. 

 Segundo Ottelin (2017) em alguns shows da turnê a imagem da estrela de Davi foi 

exibida no porco inflável e gerou bastante controvérsia. Para Eikhenbaum (apud Machado, 

2003) o que se manifesta como novo nas expressões artísticas é considerado pelo autor como 

experimentação e por esta razão pode causar a incompreensão ou a cólera do público. 

Enquanto na narrativa original os judeus figuravam somente entre os oprimidos, na turnê 

Waters redirecionou a crítica colocando o Estado de Israel como opressor do povo palestino, 

em sua ocupação militar dos territórios da Palestina.  

 

A cultura alheia só se manifesta mais completa e profundamente aos olhos 

de outra cultura (mas não ainda em toda sua plenitude, porque aparecerão 

outras culturas que verão e compreenderão ainda mais). Um sentido 
descobre suas profundidades ao encontrar e ao tangenciar outro sentido, um 

sentido alheio: entre eles se estabelece um tipo de diálogo que supera o 
caráter fechado e unilateral desses sentidos, dessas culturas. Dirigimos à 

cultura alheia novas perguntas que ela não havia se colocado, buscamos suas 

respostas a nossas perguntas e a cultura alheia nos responde descobrindo 
diante de nós seus novos aspectos, suas novas possibilidades de sentido. 

(BAKHTIN apud MACHADO, 2003, p.29). 

 

 Essa reorientação no que diz respeito ao símbolo do porco
34

 tão marcante na clássica 

obra do Orwell é o que se compreende como uma intervenção semiótica na cultura, que 

                                                             
34 O porco pode se tornar também um símbolo bastante cômico quando associado a sinais que apontam para 

eventos mais contemporâneos. Por exemplo, quando usado mais recentemente no lançamento da turnê Us + 

Them de 2017-2018 no concerto de Roger Waters na Cidade do México em outubro de 2016, o imenso porco 
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decorre do encontro entre culturas como uma experiência dialógica. Bakhtin (apud Machado, 

2003) compreende esses encontros dialógicos culturais como forma de enriquecimento mútuo. 

Para o autor a noção de que a cultura é uma unidade aberta já indica que ―é próprio da cultura 

interagir e conduzir sua ação em direção a outra, vale dizer, experimentar outra‖. A presença 

do porco no espetáculo The Wall converte a imagem em signo de qualquer forma opressão. 

 

 

Figura 40 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (01h 45min 00s) 

 

 

Figura 41 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (01h 40min 29s) 

 

                                                                                                                                                                                              
inflável representou Donald Trump. Tal referência foi possível em razão do penteado e da cor do cabelo pintado 

no porco que logo remetem ao presidente norte-americano. Como lembra Tadeuz (2012, p.109) o penteado tem, 

frequentemente, um papel que comprova, da perspectiva semiológica, ser decisivo em certos casos. Assim, por 

exemplo, ―o espectador advertido que entre as personagens há um pseudo-Newton, reconhece-se desde o 

primeiro momento graças a peruca típica do século XVII, na Inglaterra‖. 
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Figura 42 - Roger Waters The Wall – Captura da tela (01h 39min 28s) 

 

 

 Durante a música Run Like Hell, as imagens das três espécies animais, nas quais 

Waters categorizou a espécie humana no álbum Animals são projetadas no muro cenográfico. 

E os novos elementos visuais presentes nas imagens atualizam o próprio conceito de muro em 

The Wall. Concebendo como barreiras os meios tecnológicos que muitas vezes distancia os 

indivíduos e até mesmo desumanizam as relações. As imagens projetadas dos animais (porco, 

cachorro e ovelha) exibem todos eles usando fones de ouvido.  Junto à imagem, mensagens 

são exibidas, nas quais o público percebe a letra "i" grafada em minúsculo em alusão a 

logomarca de uma linha de produtos da Apple. As mensagens iLead, iProtect e iFollow 

35
aparecem respectivamente ao lado das imagens do porco, do cachorro e da ovelha, e o 

sentido expresso pelo conteúdo verbal retoma mais uma vez o conceito do álbum Animals.  

Para Ottelin (2017) a referência a Apple implica no efeito de desvio e até lavagem cerebral 

que estilo de vida consumista moderno tem sobre as pessoas. Desse modo, os slogans iLead, 

iProtect e iFollow, criados a partir do logotipo, bem como das formas verbais constituem 

signos, na devida ordem, daqueles que governam, em sentido lato; daqueles para quem o 

Estado concede o poder de polícia; e daqueles que são conduzidos, seja na figura da massa 

que reserva total obediência a líderes políticos ou religiosos, seja através da imagem da massa 

de consumidores incapazes de agir conscientemente. 

 

 

 

 

 

                                                             
35

  “Eu lidero, eu protejo, eu sigo.” 
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Figura 43- The Wall Live 2013 – Roger Waters in Bucharest - Captura da tela no Youtube (01h 42min 28s) 

 

 

 

Figura 44 - The Wall 2013 – Roger Waters in Bucharest - Captura da tela no Youtube (01h 43min 02s) 

 

 

 

Figura 45 - Roger Waters in Rome – Captura da tela no Youtube (01h 39min 02s) 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho teve por objetivo analisar o concerto The Wall Live a partir da 

perspectiva da semiótica da cultura, buscando compreender, especificamente, como ocorre o 

processo de semiose dos sistemas opressivos durante as encenações no concerto. Para isso 

observou-se a estruturalidade dos diversos sistemas semióticos que compõem o espetáculo, 

sobretudo a maneira como eles são ordenados para transmitir e reorientar o seu conceito. 

Percebemos que a obra apresenta níveis interpretativos diversos, todavia, tais níveis estão 

conectados na adaptação para os palcos de modo a manter coesos os sistemas sígnicos que 

constituem o concerto. The Wall Live é uma adaptação de que cria novos sentidos a partir da 

releitura dos elementos narrativos que compõem as versões fonográfica e cinematográfica, 

retoma temas de álbuns conceituais anteriores e dialoga com obras literárias e personagens 

históricos para produzir uma linguagem conceitual e estética própria do concerto.  

 No primeiro nível interpretativo, tem-se uma peça que trata de temas como a solidão, a 

alienação e a jornada de isolamento autoimposto como resultado da ausência do pai e de 

outras experiências traumáticas vivenciadas pelo protagonista. Em um segundo nível, o 

ouvinte-espectador é conduzido para a mente do protagonista onde passa a conhecer o 

universo imagético das memórias e lembranças de Pink, sobretudo do período de sua infância, 

e seus pensamentos mais alucinantes. E no terceiro nível, construído a partir desses devaneios 

do protagonista, Pink é tomado pela imagem de um líder de uma facção nazifascista, 

construindo, por meio de metáforas visuais, uma representação dos regimes autoritários e 

totalitários do século XX.  

 O objetivo dessa pesquisa foi compreender como os signos se ordenavam para 

construir a ressignificação dos sistemas opressivos no espetáculo. Assim, The Wall Live 

retoma diversos ícones da cultura, como a figura histórica do Espártaco, o personagem Josef 

K. em O Processo de Franz Kafka, a sátira Revolução dos Bichos e a distopia 1984 de George 

Orwell, entre outros. Do mesmo modo, são transportados para o concerto fatos marcantes da 

história recente, como a referencia à morte do brasileiro Jean Charles pela polícia de Londres, 

as invasões estadunidenses no Oriente Médio, e a imagem de pessoas vitimadas por políticas 

segregacionistas e por ações de terror promovidas pela força do Estado. Tais temas e ícones 

da cultura estabeleceram diálogos com a narrativa de The Wall para atualizar e universalizar o 

seu conceito, ressignificando os sistemas opressivos. 

 A semiótica russa se constituiu nesta pesquisa como o instrumento metodológico 

através do qual foi possível analisar os diversos sistemas modelizantes e desenvolver as 
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interpretações empreendidas neste trabalho. Os escritos de autores como Iuri Lótman, Irene 

Machado, Tadeusz Kowzan, Boris Schnaiderman, Patrice Pavis apresentaram os conceitos 

caros à semiótica da cultura, bem como os elementos essenciais para análise de espetáculos 

compreendidos como textos da cultura. O caráter transdisciplinar da semiótica russa 

possibilitou harmonizar os conceitos próprios desta corrente com os saberes de diversos 

outros domínios do conhecimento. Assim, foi possível agregar ao trabalho leituras dos mais 

diversos campos do saber humano, tais quais, linguística, história, política, filosofia, 

sociologia, literatura e música. Para isso, também foram importantes para efetivação desses 

diálogos interdisciplinares autores como Hannah Arendt, Mark Blake, Yves Reuter, George 

Orwell, Marilena Chauí e Michael Mann, dentre outros. 

 Em razão da complexidade que ocorre em se analisar um espetáculo a partir da leitura 

das estruturas de signos que o compõem, este trabalho apresentou reflexões acerca dos 

fenômenos semióticos que ocorrem no concerto e que lhe conferem uma estética teatral 

buscando a partir da interpretação dessas estruturas, que combinam diversas outras linguagens 

e expressões artísticas, compreender os sentidos transmitidos por essas estruturas sígnicas. De 

fato, o show apresenta um sistema de ordenação e combinação de vários sistemas semióticos 

que são fundamentais para transmitir, ampliar, atualizar e até mesmo ressignificar as 

mensagens da narrativa original. Assim, para além do conteúdo linguístico e musical, os 

diversos estímulos visuais, sonoros, simbólicos e cenográficos, que conferem uma estética 

teatral à obra, situando-a numa espécie de zona de intersecção entre a poética do conteúdo 

verbal e o musical e entre o teatral e o cinematográfico. Os elementos cênicos e as animações 

do Scarfe se fundem aos verbais e musicais durante o concerto, compondo a linguagem 

própria do concerto. O referido trabalho teve intuito de subsidiar na compreensão de como se 

dá o processo de semiose dos espetáculos a partir da análise do conjunto de signos do teatro 

estabelecido por Kowzan.  

 O desafio desta pesquisa se constituiu em transitar nesse espaço de confluência em que 

há contato entre sistemas de signos de naturezas tão diversas. A narrativa expressa nas letras, 

o próprio concerto musical em si, a representação simbólica através dos signos do teatro, bem 

como nas projeções em vídeo e o caráter transmidiático da obra faz dela um fenômeno 

―multinivelar‖, cuja comunicabilidade se faz por meio de um sistema repleto de signos que se 

articulam de forma coesa, constituindo-se como um texto cultural semioticamente denso e 

repleto de significações, as quais são capazes de provocar o deslocamento do nível narrativo 

psicológico para um sentido mais político e sociológico. 
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A partir dessa perspectiva, analisando The Wall Live, pode-se perceber a força 

semântica dos signos do teatro e a capacidade deles para amplificar os sentidos: o cenário 

pode indicar o espaço geográfico e social; e a iluminação pode revelar o tempo cronológico 

ou um lugar de destaque na cena e as cores emitidas podem manifestar a disposição 

emocional de um personagem ou revelar o sentimento coletivo em dado contexto temporal. 

As imagens projetadas podem trazer elementos capazes de ressignificar e ampliar o conceito 

da obra. 

Ao termino desta análise, conclui-se que a ressignificação do espetáculo The Wall Live 

é realizado através de elementos atemporais da cultura e por meio de uma atualização que 

ocorre através da alusão e inserção de fatos da história recente. A violência opressora do 

Estado autoritário ou totalitário é transportada para metáfora do show. O público se torna a 

massa obscurecida de seguidores desorientados e o artista, o líder do partido que dirige o 

violento movimento que transforma o show em um comício espetacular. A representação dos 

regimes totalitários do século XX é identificada, principalmente, por meio do figurino e da 

cenografia. A imagem símbolo do partido ficcional se apropria das cores e símbolos 

reconhecidos na memória coletiva como signos desses regimes. A atualização dos 

movimentos de opressão no espetáculo ocorre pela inserção de elementos visuais que 

simbolizam grandes corporações capitalistas, bem como as políticas de segurança que acabam 

por promover mais segregação entre os povos. 

Por fim, este trabalho se constitui como uma contribuição para compreensão do 

espetáculo The Wall Live a partir da leitura dos signos visuais e sonoros que o compõem.  

Esta análise buscou refletir acerca das formas de opressão que desumanizam os homens, com 

base nos elementos da representação cênica que constituem o espetáculo. Espera-se que ele 

possa colaborar para o campo da semiótica da cultura, auxiliando trabalhos futuros, 

principalmente no que se refere à análise de representações artísticas musicais de caráter 

teatral. 

 

 

 

 

 

 



93 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

 

A MORTIFICAÇÃO DO CORPO EM É ISTO UM HOMEM. Disponível 
em:<http://www.scielo.br/pdf/ides/v68n3/2175-8026-ides-68-03-00043.pdf>. Acesso em: 26 

de janeiro de 2020. 
 

 
A PROPAGANDA NAZISTA E A CONSTRUÇÃO DE IMAGEM PÚBLICA DE ADOLF 

HITLER. Disponível em: <file:///C:/Users/Mirna/Downloads/33402-Texto%20do%20artigo-
76064-1-10-20170321%20(1).pdf>. Acesso em: 03 de janeiro 2020. 

 
 

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução Roberto Raposo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2012. 

 
 

A VIOLAÇÃO PELA PROPAGANDA POLÍTICA. Disponível em: 
<http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/violacao.html>. Acesso em: 31 de dezembro de 2019. 

 
 

ARTE DOS REGIMES TOTALITÁRIOS DO SÉCULO XX- RÚSSIA E ALEMANHA 
(ART OF TOTALITARIAN STATES OF XXTH CENTURY- RUSSIA AND GERMANY. 

Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/291352771_Arte_dos_regimes_totalitarios_do_sec

ulo_XX-_Russia_e_Alemanha_Art_of_Totalitarian_states_of_XXth_century_-
_Russia_and_Germany>. Acesso em: 27 de dezembro de 2019. 

 
 
BLAKE, Mark. Nos bastidores do Pink Floyd. Tradução Alexandre Callari. São 

Paulo: Évora, 2012. 
 

 
BÁRBARO, INIMIGO, AMIGO: O ESTRANGEIRO ENTRE CONSTRUÇÃO POLÍTICA 

E NARRATIVA DE TESTEMUNHO. Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

106X2019000200255&tlng=pt>. Acesso em: 24 de janeiro 2020. 
 

 
COTRIM, Gilberto. História Global- Brasil e Geral. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 
 

COMO A SUÁSTICA VIROU MARCA DO NAZISMO. Disponível 
em:<https://super.abril.com.br/historia/como-a-suastica-virou-a-marca-do-nazismo/>. Acesso 

em: 04 de fevereiro de 2020. 
 

 

http://www.scielo.br/pdf/ides/v68n3/2175-8026-ides-68-03-00043.pdf
http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/violacao.html
https://www.researchgate.net/publication/291352771_Arte_dos_regimes_totalitarios_do_seculo_XX-_Russia_e_Alemanha_Art_of_Totalitarian_states_of_XXth_century_-_Russia_and_Germany
https://www.researchgate.net/publication/291352771_Arte_dos_regimes_totalitarios_do_seculo_XX-_Russia_e_Alemanha_Art_of_Totalitarian_states_of_XXth_century_-_Russia_and_Germany
https://www.researchgate.net/publication/291352771_Arte_dos_regimes_totalitarios_do_seculo_XX-_Russia_e_Alemanha_Art_of_Totalitarian_states_of_XXth_century_-_Russia_and_Germany
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-106X2019000200255&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-106X2019000200255&tlng=pt
https://super.abril.com.br/historia/como-a-suastica-virou-a-marca-do-nazismo/


94 

 

CHEVALIER, Jean. Dicionário de símbolos: (mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, 

figuras, cores, números). 26° ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2012. 

 
 

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 7° ed. São Paulo: Ática, 2000. 
 

 
CARRASCO, Ney. A formação da poética musical do cinema. São Paulo: Via Lettera: 

Fapesp, 2003.  
 

 
É ISTO UM HOMEM: OS DIREITOS HUMANOS ATRAVÉS DA OBRA DE PRIMO 

LEVI. Disponível em:<http://www.justificando.com/2019/02/12/e-isto-um-homem-os-
direitos-humanos-atraves-da-obra-de-primo-levi/>. Acesso em: 28 de janeiro de 2020. 

 
 

GIARDINA, Andrea. O mito fascista da romanidade. São Paulo. 2008. 
 

 
GREIMAS, A. J. Dicionário de semiótica. São Paulo: Contexto, 2008. 

 
 

GUIA ARSENAL DE GUERRA AVIÕES. Disponível em: 
<https://books.google.com.br/books?id=ef8uDAAAQBAJ&pg=PA71&lpg=PA71&dq=O+Ju

nkers+JU+87,+mais+conhecido+Stuka,+corruptela+do+termo+alem%C3%A3o+Sturzkampff
lugzeug,+ou+%E2%80%9Cbombardeiro+de+mergulho%E2%80%9D+era+tripulado+pelo+pi

loto+e+um+artilheiro+de+popa+e+foi+um+dos+avi%C3%B5es+associados+%C3%A0+Luft
waffe+durante+a+Segunda+Guerra+Mundial&source=bl&ots=bEoxt3TvSE&sig=ACfU3U0

Z6NarE-IXpyb1JcSJQ4PcsRLYoA&hl=pt-
BR&sa=X&ved=2ahUKEwjQxJq_meDnAhX0IbkGHRGBCUcQ6AEwAHoECAIQAQ#v=o

nepage&q=O%20Junkers%20JU%2087%2C%20mais%20conhecido%20Stuka%2C%20corru
ptela%20do%20termo%20alem%C3%A3o%20Sturzkampfflugzeug%2C%20ou%20%E2%80

%9Cbombardeiro%20de%20mergulho%E2%80%9D%20era%20tripulado%20pelo%20piloto
%20e%20um%20artilheiro%20de%20popa%20e%20foi%20um%20dos%20avi%C3%B5es%

20associados%20%C3%A0%20Luftwaffe%20durante%20a%20Segunda%20Guerra%20Mun
dial&f=false>. Acesso em: 23 de dezembro de 2019. 

 
 

GUINSBURG, J.;  NETTO, J. Teixeira Coelho; CARDOSO, Reni Chaves. Semiologia do 

Teatro. São Paulo: Perspectiva, 2012. 

 
 

HARRIS, John. The Dark Side of the Moon: os baastidores da obra prima do Pink 

Floyd. Tradução Roberto Muggiati. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. 
 

 
HEIL HITLER: ANÁLISE SEMIOLÓGICA DE PÔSTERES NAZISTAS. Disponível em: 

<https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/727/1/LSilva.pdf>. Acesso em: 03 de janeiro de 
2020. 

 

http://www.justificando.com/2019/02/12/e-isto-um-homem-os-direitos-humanos-atraves-da-obra-de-primo-levi/
http://www.justificando.com/2019/02/12/e-isto-um-homem-os-direitos-humanos-atraves-da-obra-de-primo-levi/
https://books.google.com.br/books?id=ef8uDAAAQBAJ&pg=PA71&lpg=PA71&dq=O+Junkers+JU+87,+mais+conhecido+Stuka,+corruptela+do+termo+alem%C3%A3o+Sturzkampfflugzeug,+ou+%E2%80%9Cbombardeiro+de+mergulho%E2%80%9D+era+tripulado+pelo+piloto+e+um+artilheiro+de+popa+e+foi+um+dos+avi%C3%B5es+associados+%C3%A0+Luftwaffe+durante+a+Segunda+Guerra+Mundial&source=bl&ots=bEoxt3TvSE&sig=ACfU3U0Z6NarE-IXpyb1JcSJQ4PcsRLYoA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjQxJq_meDnAhX0IbkGHRGBCUcQ6AEwAHoECAIQAQ#v=onepage&q=O%20Junkers%20JU%2087%2C%20mais%20conhecido%20Stuka%2C%20corruptela%20do%20termo%20alem%C3%A3o%20Sturzkampfflugzeug%2C%20ou%20%E2%80%9Cbombardeiro%20de%20mergulho%E2%80%9D%20era%20tripulado%20pelo%20piloto%20e%20um%20artilheiro%20de%20popa%20e
https://books.google.com.br/books?id=ef8uDAAAQBAJ&pg=PA71&lpg=PA71&dq=O+Junkers+JU+87,+mais+conhecido+Stuka,+corruptela+do+termo+alem%C3%A3o+Sturzkampfflugzeug,+ou+%E2%80%9Cbombardeiro+de+mergulho%E2%80%9D+era+tripulado+pelo+piloto+e+um+artilheiro+de+popa+e+foi+um+dos+avi%C3%B5es+associados+%C3%A0+Luftwaffe+durante+a+Segunda+Guerra+Mundial&source=bl&ots=bEoxt3TvSE&sig=ACfU3U0Z6NarE-IXpyb1JcSJQ4PcsRLYoA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjQxJq_meDnAhX0IbkGHRGBCUcQ6AEwAHoECAIQAQ#v=onepage&q=O%20Junkers%20JU%2087%2C%20mais%20conhecido%20Stuka%2C%20corruptela%20do%20termo%20alem%C3%A3o%20Sturzkampfflugzeug%2C%20ou%20%E2%80%9Cbombardeiro%20de%20mergulho%E2%80%9D%20era%20tripulado%20pelo%20piloto%20e%20um%20artilheiro%20de%20popa%20e
https://books.google.com.br/books?id=ef8uDAAAQBAJ&pg=PA71&lpg=PA71&dq=O+Junkers+JU+87,+mais+conhecido+Stuka,+corruptela+do+termo+alem%C3%A3o+Sturzkampfflugzeug,+ou+%E2%80%9Cbombardeiro+de+mergulho%E2%80%9D+era+tripulado+pelo+piloto+e+um+artilheiro+de+popa+e+foi+um+dos+avi%C3%B5es+associados+%C3%A0+Luftwaffe+durante+a+Segunda+Guerra+Mundial&source=bl&ots=bEoxt3TvSE&sig=ACfU3U0Z6NarE-IXpyb1JcSJQ4PcsRLYoA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjQxJq_meDnAhX0IbkGHRGBCUcQ6AEwAHoECAIQAQ#v=onepage&q=O%20Junkers%20JU%2087%2C%20mais%20conhecido%20Stuka%2C%20corruptela%20do%20termo%20alem%C3%A3o%20Sturzkampfflugzeug%2C%20ou%20%E2%80%9Cbombardeiro%20de%20mergulho%E2%80%9D%20era%20tripulado%20pelo%20piloto%20e%20um%20artilheiro%20de%20popa%20e
https://books.google.com.br/books?id=ef8uDAAAQBAJ&pg=PA71&lpg=PA71&dq=O+Junkers+JU+87,+mais+conhecido+Stuka,+corruptela+do+termo+alem%C3%A3o+Sturzkampfflugzeug,+ou+%E2%80%9Cbombardeiro+de+mergulho%E2%80%9D+era+tripulado+pelo+piloto+e+um+artilheiro+de+popa+e+foi+um+dos+avi%C3%B5es+associados+%C3%A0+Luftwaffe+durante+a+Segunda+Guerra+Mundial&source=bl&ots=bEoxt3TvSE&sig=ACfU3U0Z6NarE-IXpyb1JcSJQ4PcsRLYoA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjQxJq_meDnAhX0IbkGHRGBCUcQ6AEwAHoECAIQAQ#v=onepage&q=O%20Junkers%20JU%2087%2C%20mais%20conhecido%20Stuka%2C%20corruptela%20do%20termo%20alem%C3%A3o%20Sturzkampfflugzeug%2C%20ou%20%E2%80%9Cbombardeiro%20de%20mergulho%E2%80%9D%20era%20tripulado%20pelo%20piloto%20e%20um%20artilheiro%20de%20popa%20e
https://books.google.com.br/books?id=ef8uDAAAQBAJ&pg=PA71&lpg=PA71&dq=O+Junkers+JU+87,+mais+conhecido+Stuka,+corruptela+do+termo+alem%C3%A3o+Sturzkampfflugzeug,+ou+%E2%80%9Cbombardeiro+de+mergulho%E2%80%9D+era+tripulado+pelo+piloto+e+um+artilheiro+de+popa+e+foi+um+dos+avi%C3%B5es+associados+%C3%A0+Luftwaffe+durante+a+Segunda+Guerra+Mundial&source=bl&ots=bEoxt3TvSE&sig=ACfU3U0Z6NarE-IXpyb1JcSJQ4PcsRLYoA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjQxJq_meDnAhX0IbkGHRGBCUcQ6AEwAHoECAIQAQ#v=onepage&q=O%20Junkers%20JU%2087%2C%20mais%20conhecido%20Stuka%2C%20corruptela%20do%20termo%20alem%C3%A3o%20Sturzkampfflugzeug%2C%20ou%20%E2%80%9Cbombardeiro%20de%20mergulho%E2%80%9D%20era%20tripulado%20pelo%20piloto%20e%20um%20artilheiro%20de%20popa%20e
https://books.google.com.br/books?id=ef8uDAAAQBAJ&pg=PA71&lpg=PA71&dq=O+Junkers+JU+87,+mais+conhecido+Stuka,+corruptela+do+termo+alem%C3%A3o+Sturzkampfflugzeug,+ou+%E2%80%9Cbombardeiro+de+mergulho%E2%80%9D+era+tripulado+pelo+piloto+e+um+artilheiro+de+popa+e+foi+um+dos+avi%C3%B5es+associados+%C3%A0+Luftwaffe+durante+a+Segunda+Guerra+Mundial&source=bl&ots=bEoxt3TvSE&sig=ACfU3U0Z6NarE-IXpyb1JcSJQ4PcsRLYoA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjQxJq_meDnAhX0IbkGHRGBCUcQ6AEwAHoECAIQAQ#v=onepage&q=O%20Junkers%20JU%2087%2C%20mais%20conhecido%20Stuka%2C%20corruptela%20do%20termo%20alem%C3%A3o%20Sturzkampfflugzeug%2C%20ou%20%E2%80%9Cbombardeiro%20de%20mergulho%E2%80%9D%20era%20tripulado%20pelo%20piloto%20e%20um%20artilheiro%20de%20popa%20e
https://books.google.com.br/books?id=ef8uDAAAQBAJ&pg=PA71&lpg=PA71&dq=O+Junkers+JU+87,+mais+conhecido+Stuka,+corruptela+do+termo+alem%C3%A3o+Sturzkampfflugzeug,+ou+%E2%80%9Cbombardeiro+de+mergulho%E2%80%9D+era+tripulado+pelo+piloto+e+um+artilheiro+de+popa+e+foi+um+dos+avi%C3%B5es+associados+%C3%A0+Luftwaffe+durante+a+Segunda+Guerra+Mundial&source=bl&ots=bEoxt3TvSE&sig=ACfU3U0Z6NarE-IXpyb1JcSJQ4PcsRLYoA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjQxJq_meDnAhX0IbkGHRGBCUcQ6AEwAHoECAIQAQ#v=onepage&q=O%20Junkers%20JU%2087%2C%20mais%20conhecido%20Stuka%2C%20corruptela%20do%20termo%20alem%C3%A3o%20Sturzkampfflugzeug%2C%20ou%20%E2%80%9Cbombardeiro%20de%20mergulho%E2%80%9D%20era%20tripulado%20pelo%20piloto%20e%20um%20artilheiro%20de%20popa%20e
https://books.google.com.br/books?id=ef8uDAAAQBAJ&pg=PA71&lpg=PA71&dq=O+Junkers+JU+87,+mais+conhecido+Stuka,+corruptela+do+termo+alem%C3%A3o+Sturzkampfflugzeug,+ou+%E2%80%9Cbombardeiro+de+mergulho%E2%80%9D+era+tripulado+pelo+piloto+e+um+artilheiro+de+popa+e+foi+um+dos+avi%C3%B5es+associados+%C3%A0+Luftwaffe+durante+a+Segunda+Guerra+Mundial&source=bl&ots=bEoxt3TvSE&sig=ACfU3U0Z6NarE-IXpyb1JcSJQ4PcsRLYoA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjQxJq_meDnAhX0IbkGHRGBCUcQ6AEwAHoECAIQAQ#v=onepage&q=O%20Junkers%20JU%2087%2C%20mais%20conhecido%20Stuka%2C%20corruptela%20do%20termo%20alem%C3%A3o%20Sturzkampfflugzeug%2C%20ou%20%E2%80%9Cbombardeiro%20de%20mergulho%E2%80%9D%20era%20tripulado%20pelo%20piloto%20e%20um%20artilheiro%20de%20popa%20e
https://books.google.com.br/books?id=ef8uDAAAQBAJ&pg=PA71&lpg=PA71&dq=O+Junkers+JU+87,+mais+conhecido+Stuka,+corruptela+do+termo+alem%C3%A3o+Sturzkampfflugzeug,+ou+%E2%80%9Cbombardeiro+de+mergulho%E2%80%9D+era+tripulado+pelo+piloto+e+um+artilheiro+de+popa+e+foi+um+dos+avi%C3%B5es+associados+%C3%A0+Luftwaffe+durante+a+Segunda+Guerra+Mundial&source=bl&ots=bEoxt3TvSE&sig=ACfU3U0Z6NarE-IXpyb1JcSJQ4PcsRLYoA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjQxJq_meDnAhX0IbkGHRGBCUcQ6AEwAHoECAIQAQ#v=onepage&q=O%20Junkers%20JU%2087%2C%20mais%20conhecido%20Stuka%2C%20corruptela%20do%20termo%20alem%C3%A3o%20Sturzkampfflugzeug%2C%20ou%20%E2%80%9Cbombardeiro%20de%20mergulho%E2%80%9D%20era%20tripulado%20pelo%20piloto%20e%20um%20artilheiro%20de%20popa%20e
https://books.google.com.br/books?id=ef8uDAAAQBAJ&pg=PA71&lpg=PA71&dq=O+Junkers+JU+87,+mais+conhecido+Stuka,+corruptela+do+termo+alem%C3%A3o+Sturzkampfflugzeug,+ou+%E2%80%9Cbombardeiro+de+mergulho%E2%80%9D+era+tripulado+pelo+piloto+e+um+artilheiro+de+popa+e+foi+um+dos+avi%C3%B5es+associados+%C3%A0+Luftwaffe+durante+a+Segunda+Guerra+Mundial&source=bl&ots=bEoxt3TvSE&sig=ACfU3U0Z6NarE-IXpyb1JcSJQ4PcsRLYoA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjQxJq_meDnAhX0IbkGHRGBCUcQ6AEwAHoECAIQAQ#v=onepage&q=O%20Junkers%20JU%2087%2C%20mais%20conhecido%20Stuka%2C%20corruptela%20do%20termo%20alem%C3%A3o%20Sturzkampfflugzeug%2C%20ou%20%E2%80%9Cbombardeiro%20de%20mergulho%E2%80%9D%20era%20tripulado%20pelo%20piloto%20e%20um%20artilheiro%20de%20popa%20e
https://books.google.com.br/books?id=ef8uDAAAQBAJ&pg=PA71&lpg=PA71&dq=O+Junkers+JU+87,+mais+conhecido+Stuka,+corruptela+do+termo+alem%C3%A3o+Sturzkampfflugzeug,+ou+%E2%80%9Cbombardeiro+de+mergulho%E2%80%9D+era+tripulado+pelo+piloto+e+um+artilheiro+de+popa+e+foi+um+dos+avi%C3%B5es+associados+%C3%A0+Luftwaffe+durante+a+Segunda+Guerra+Mundial&source=bl&ots=bEoxt3TvSE&sig=ACfU3U0Z6NarE-IXpyb1JcSJQ4PcsRLYoA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjQxJq_meDnAhX0IbkGHRGBCUcQ6AEwAHoECAIQAQ#v=onepage&q=O%20Junkers%20JU%2087%2C%20mais%20conhecido%20Stuka%2C%20corruptela%20do%20termo%20alem%C3%A3o%20Sturzkampfflugzeug%2C%20ou%20%E2%80%9Cbombardeiro%20de%20mergulho%E2%80%9D%20era%20tripulado%20pelo%20piloto%20e%20um%20artilheiro%20de%20popa%20e
https://books.google.com.br/books?id=ef8uDAAAQBAJ&pg=PA71&lpg=PA71&dq=O+Junkers+JU+87,+mais+conhecido+Stuka,+corruptela+do+termo+alem%C3%A3o+Sturzkampfflugzeug,+ou+%E2%80%9Cbombardeiro+de+mergulho%E2%80%9D+era+tripulado+pelo+piloto+e+um+artilheiro+de+popa+e+foi+um+dos+avi%C3%B5es+associados+%C3%A0+Luftwaffe+durante+a+Segunda+Guerra+Mundial&source=bl&ots=bEoxt3TvSE&sig=ACfU3U0Z6NarE-IXpyb1JcSJQ4PcsRLYoA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjQxJq_meDnAhX0IbkGHRGBCUcQ6AEwAHoECAIQAQ#v=onepage&q=O%20Junkers%20JU%2087%2C%20mais%20conhecido%20Stuka%2C%20corruptela%20do%20termo%20alem%C3%A3o%20Sturzkampfflugzeug%2C%20ou%20%E2%80%9Cbombardeiro%20de%20mergulho%E2%80%9D%20era%20tripulado%20pelo%20piloto%20e%20um%20artilheiro%20de%20popa%20e
https://books.google.com.br/books?id=ef8uDAAAQBAJ&pg=PA71&lpg=PA71&dq=O+Junkers+JU+87,+mais+conhecido+Stuka,+corruptela+do+termo+alem%C3%A3o+Sturzkampfflugzeug,+ou+%E2%80%9Cbombardeiro+de+mergulho%E2%80%9D+era+tripulado+pelo+piloto+e+um+artilheiro+de+popa+e+foi+um+dos+avi%C3%B5es+associados+%C3%A0+Luftwaffe+durante+a+Segunda+Guerra+Mundial&source=bl&ots=bEoxt3TvSE&sig=ACfU3U0Z6NarE-IXpyb1JcSJQ4PcsRLYoA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjQxJq_meDnAhX0IbkGHRGBCUcQ6AEwAHoECAIQAQ#v=onepage&q=O%20Junkers%20JU%2087%2C%20mais%20conhecido%20Stuka%2C%20corruptela%20do%20termo%20alem%C3%A3o%20Sturzkampfflugzeug%2C%20ou%20%E2%80%9Cbombardeiro%20de%20mergulho%E2%80%9D%20era%20tripulado%20pelo%20piloto%20e%20um%20artilheiro%20de%20popa%20e
https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/727/1/LSilva.pdf


95 

 

LOTMAN, Iuri. A estrutura do texto artístico. Lisboa: Estampa, 1978 
LUFTWAFFE- FORÇA AÉREA NAZISTA. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=M9Gug1Pf7mc>. Acesso em 30 de dezembro de 2019. 
 

 
MACHADO, Irene. Escola de Semiótica: A experiência de Tártu-Moscou para o estudo 

da cultura. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 
 

 
______. Semiótica da cultura e Semiosfera. São Paulo: Annablume/Fapesp, 2007. 

MOTA, Myriam Becho. História: das cavernas ao terceiro milênio.  2 ed. São Paulo: 
Moderna, 2002. 

 
 

MANN, Michael. Fascistas. Rio de Janeiro: Record, 2008.  
 

 
NOTH, Winfriend. Panorama da semiótica: de Platão a Peirce. São Paulo: Annablume, 

1995. 
 

 
______. A semiótica no século XX. São Paulo: Annablume, 1996. 

 
 

ORWELL, George. A revolução dos bichos: um conto de fadas. Tradução Heitor Aquino 
Ferreira. São Paulo: Companhia de Letras, 2007. 

 
 

OS CASOS DA PRIMEIRA GUERRA SERVIL DA SICÍLIA E DA REVOLTA DE 
ESPÁRTACO. Disponível em: <https://www.historia.uff.br/stricto/td/1463.pdf>. Acesso em: 

06 de fevereiro de 2020. 
 

 
OTTELIN, Niklas. LONELINESS AND TOTALITARIANISM IN THE WALL Political 

analysis of Roger Waters’ the Wall. Kevät , 2017. 
 

 
PAVIS, Patrice. A análise dos espetáculos: teatro, mímica, dança, dança-teatro, 

cinema. São Paulo: Perspectiva, 2015. 
 

 
PINK FLOYD THE WALL. Disponível em: <https://www.thewallanalysis.com/>. Acesso em 

26 de janeiro de 2020. 
 
 

PINK FLOYD. The Wall. Rio de Janeiro: EMI, 2011. 2 CDs (81:23 min). 
 

 
______. Pink Floyd The Wall. Direção: Alan Parker. Produção: Alan Marshall. Roteiro: 

Roger Waters. Manaus: Sonopress, 1999. 1 DVD (95 min). 

https://www.youtube.com/watch?v=M9Gug1Pf7mc
https://www.historia.uff.br/stricto/td/1463.pdf
https://www.thewallanalysis.com/


96 

 

ROGER WATERS, Roger Waters The Wall. Direção: Roger Waters e Sean Evans. Manaus: 
Sony DADC, 2017. 1 DVD (132 min). 

 
 

______. Roger Waters The Wall Live in Berlin. 2003: Roger Waters, Nick Griffiths. Ian 
Emes. 

 
 

PROPAGANDA IDEOLÓGICA NAZISTA E CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA. Disponível 
em:<file:///C:/Users/Mirna/Downloads/450-3304-1-PB.pdf>. Acesso em: 31 de dezembro de 

2019. 
 

 
SANTAELLA, Lúcia. O que é semiótica.  Ed. 6°, São Paulo, editora,1988. 

 
 

SCHNAIDERMAN, Boris. Semiótica russa. 2 ed. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
 

 
SCARFE, Geraldo. The Making of Pink Floyd The Wall. Cambridge, Da Capo, 2011. 

 
 

SE ISTO É UM HOMEM. Disponível em:<https://anabelamotaribeiro.pt/se-isto-e-um-
homem-188712>. Acesso em: 28 de janeiro de 2020. 

 
 

SILVA, Luciana Lobão. Heil Hitler; análise semiológica de pôsteres nazistas do período 

1933-1945. Rio de Janeiro, 2008. 

 
 

SILVA, José Otaviano da Mata Machado. Bring the Boys Back Home: War and 

orphanhood in Pink Floyd's The Wall. Belo Horizonte, 2013. 

 
 

SOBRE O PROBLEMA DA TIPOLOGIA DA CULTURA. Disponível 
em:<https://pt.slideshare.net/vinivs/sobre-o-problema-da-tipologia-da-cultura>. Acesso em 10 

de fevereiro de 2020.  
 

 
THE ARENA CONCERT. Disponível 

em:<https://books.google.com.br/books?id=DdDRCgAAQBAJ&pg=PT90&lpg=PT90&dq=K
imi+K%C3%A4rki+the+wall&source=bl&ots=PTvfIgG8LK&sig=ACfU3U39De67b0Rrr-

TbiSycH5pT9KEmyA&hl=pt-
BR&sa=X&ved=2ahUKEwirj9P_qLnnAhX7ILkGHa9FA3YQ6AEwDnoECAcQAQ#v=onep
age&q=Kimi%20K%C3%A4rki%20the%20wall&f=false>. Acesso em: 11 de fevereiro de 

2020. 
 

 

https://anabelamotaribeiro.pt/se-isto-e-um-homem-188712
https://anabelamotaribeiro.pt/se-isto-e-um-homem-188712
https://pt.slideshare.net/vinivs/sobre-o-problema-da-tipologia-da-cultura
https://books.google.com.br/books?id=DdDRCgAAQBAJ&pg=PT90&lpg=PT90&dq=Kimi+K%C3%A4rki+the+wall&source=bl&ots=PTvfIgG8LK&sig=ACfU3U39De67b0Rrr-TbiSycH5pT9KEmyA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwirj9P_qLnnAhX7ILkGHa9FA3YQ6AEwDnoECAcQAQ#v=onepage&q=Kimi%20K%C3%A4rki%20the%20wall&f=false
https://books.google.com.br/books?id=DdDRCgAAQBAJ&pg=PT90&lpg=PT90&dq=Kimi+K%C3%A4rki+the+wall&source=bl&ots=PTvfIgG8LK&sig=ACfU3U39De67b0Rrr-TbiSycH5pT9KEmyA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwirj9P_qLnnAhX7ILkGHa9FA3YQ6AEwDnoECAcQAQ#v=onepage&q=Kimi%20K%C3%A4rki%20the%20wall&f=false
https://books.google.com.br/books?id=DdDRCgAAQBAJ&pg=PT90&lpg=PT90&dq=Kimi+K%C3%A4rki+the+wall&source=bl&ots=PTvfIgG8LK&sig=ACfU3U39De67b0Rrr-TbiSycH5pT9KEmyA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwirj9P_qLnnAhX7ILkGHa9FA3YQ6AEwDnoECAcQAQ#v=onepage&q=Kimi%20K%C3%A4rki%20the%20wall&f=false
https://books.google.com.br/books?id=DdDRCgAAQBAJ&pg=PT90&lpg=PT90&dq=Kimi+K%C3%A4rki+the+wall&source=bl&ots=PTvfIgG8LK&sig=ACfU3U39De67b0Rrr-TbiSycH5pT9KEmyA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwirj9P_qLnnAhX7ILkGHa9FA3YQ6AEwDnoECAcQAQ#v=onepage&q=Kimi%20K%C3%A4rki%20the%20wall&f=false
https://books.google.com.br/books?id=DdDRCgAAQBAJ&pg=PT90&lpg=PT90&dq=Kimi+K%C3%A4rki+the+wall&source=bl&ots=PTvfIgG8LK&sig=ACfU3U39De67b0Rrr-TbiSycH5pT9KEmyA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwirj9P_qLnnAhX7ILkGHa9FA3YQ6AEwDnoECAcQAQ#v=onepage&q=Kimi%20K%C3%A4rki%20the%20wall&f=false


97 

 

VÓLKOVA AMÉRICO, Ekaterina. Alguns aspectos da semiótica da cultura de Iúri 

Lótman (Doutorado em Literatura e Cultura Russa) – Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2012. 
 

 
SHIRER, William L. Ascensão e Queda do Terceiro Reich. Agir Editora Ltda., 2008. 

 
 

TCHAKHOTINE, Serguei. A Violação das Massas pela Propaganda Política. 2001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



98 

 

ANEXO 

 

DVD COM O FILME CONCERTO ROGER WATERS THE WALL E IMAGENS DO 

PRELÚDIO INCORPORADO AOS SHOWS DO TURNÊ THE WALL LIVE. 
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